מפה ולוחות זמנים של קו 16

 16מעבר גבול טאבה ↔ ת .מרכזית אילת/הורדה

צפה באתר

לקו  16מעבר גבול טאבה ↔ ת .מרכזית אילת/הורדה יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1מעבר גבול טאבה←ת .מרכזית אילת/הורדה22:00 - 09:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  16וכדי לדעת מתי יגיע קו 16

כיוון :מעבר גבול טאבה←ת .מרכזית אילת/הורדה
 30תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 16
לוח זמנים של קו מעבר גבול טאבה←ת .מרכזית אילת/הורדה
ראשון

22:00 - 09:00

שני

22:00 - 09:00

דרך מצרים/מלון הנסיכה

שלישי

22:00 - 09:00

דרך מצרים/חוף מגדלור

רביעי

22:00 - 09:00

חמישי

22:00 - 09:00

שישי

17:00 - 09:00

שבת

20:00 - 10:00

מעבר גבול טאבה

דרך מצרים/מצפה תת ימי
דרך מצרים/בית ספר שדה
דרך מצרים/חוף אלמוג
דרך מצרים/חוף הוויליג
דרך מצרים/ריף הדולפינים
דרך מצרים/חוות הגמלים
דרך מצרים/נמל שער דרומי
דרך מצרים/חוף הדקל
דרך מצרים/נמל שער צפוני
דרך מצרים/חיל הים
מלון הסלע האדום
קניון מול הים
תרשיש/דרבן
תרשיש/מלון קיסר
Tarshish

תרשיש/מלון דן פנורמה
קאמן/מג'יק פאלאס

מידע על קו 16
כיוון :מעבר גבול טאבה←ת .מרכזית אילת/הורדה
תחנות30 :
משך הנסיעה 21 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מעבר גבול טאבה ,דרך מצרים/מלון
הנסיכה ,דרך מצרים/חוף מגדלור ,דרך מצרים/מצפה תת ימי,
דרך מצרים/בית ספר שדה ,דרך מצרים/חוף אלמוג ,דרך
מצרים/חוף הוויליג ,דרך מצרים/ריף הדולפינים ,דרך
מצרים/חוות הגמלים ,דרך מצרים/נמל שער דרומי ,דרך
מצרים/חוף הדקל ,דרך מצרים/נמל שער צפוני ,דרך
מצרים/חיל הים ,מלון הסלע האדום ,קניון מול הים,
תרשיש/דרבן ,תרשיש/מלון קיסר ,תרשיש/מלון דן פנורמה,
קאמן/מג'יק פאלאס ,קאמן/אנטיב ,הים/אנטיב ,מלון הרודס,
קאמפן/קניון אייס מול ,קאמפן/מלון אגמים ,קאמפן/דרך
המלונות ,קניון מול הים ,נמל התעופה ,שדרות
התמרים/שפיפון ,שדרות התמרים/תחנה מרכזית ,תחנה
מרכזית אילת

קאמן/אנטיב
 10קאמן

הים/אנטיב
Hilton

מלון הרודס
קאמפן/קניון אייס מול
קאמפן/מלון אגמים
Kampen

קאמפן/דרך המלונות
קניון מול הים
נמל התעופה
HaArava

שדרות התמרים/שפיפון
שדרות התמרים/תחנה מרכזית
תחנה מרכזית אילת

לוחות זמנים ומפה של קו  16זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
אוטובוסים ,לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול ,צעד
אחר צעד ,לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
פתרונות לעיר חכמה
www.moovit.com
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