מפה ולוחות זמנים של קו 306

306

כפר מנדא ↔ חיפה

צפה באתר

לקו ) 306כפר מנדא ↔ חיפה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1חיפה←כפר מנדא (2) 22:30 - 07:30 :כפר מנדא←חיפה21:00 - 06:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  306וכדי לדעת מתי יגיע קו 306

כיוון :חיפה←כפר מנדא
 20תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 306
לוח זמנים של קו חיפה←כפר מנדא
ראשון

22:30 - 07:30

שני

22:30 - 07:30

מחלף יגור

שלישי

22:30 - 07:30

צומת כפר חסידים

רביעי

22:30 - 07:30

חמישי

22:30 - 07:30

שישי

15:15 - 07:15

שבת

23:30 - 19:30

ת .מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני

צומת זבולון
צומת שפרעם
צומת עדי
מסעף המחצבה מזרח/כביש 79
צומת ביר אל מכסור
כביש 79/784
צומת חנתון
כפר מנדא/כניסה
ראמז בושניק9/
כפר מנדא/בנק
עראביה52/
מסגד אלשוהדא
152/155
/65כפר מנדא
מרכז אל מאג'
בניין המועצה

מידע על קו 306
כיוון :חיפה←כפר מנדא
תחנות20 :
משך הנסיעה 36 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית המפרץ/רציפים
בינעירוני ,מחלף יגור ,צומת כפר חסידים ,צומת זבולון ,צומת
שפרעם ,צומת עדי ,מסעף המחצבה מזרח/כביש  ,79צומת
ביר אל מכסור ,כביש  ,79/784צומת חנתון ,כפר מנדא/כניסה,
ראמז בושניק ,9/כפר מנדא/בנק ,עראביה ,52/מסגד
אלשוהדא/65 ,152/155 ,כפר מנדא ,מרכז אל מאג' ,בניין
המועצה ,אחמד חוסין עלאם/אל בוסתאן

אחמד חוסין עלאם/אל בוסתאן

כיוון :כפר מנדא←חיפה
 25תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 306
לוח זמנים של קו כפר מנדא←חיפה
ראשון

21:00 - 06:00

שני

21:00 - 06:00

ראמז בושניק9/

שלישי

21:00 - 06:00

כפר מנדא/בנק

רביעי

21:00 - 06:00

חמישי

21:00 - 06:00

שישי

14:00 - 06:00

שבת

22:30 - 18:30

כפר מנדא/מרכז מסחרי

עראביה52/
מסגד אלשוהדא
152/155
/65כפר מנדא
מרכז אל מאג'
בניין המועצה
אחמד חוסין עלאם/אל בוסתאן
קופת חולים כללית
כפר מנדא/מרכז מסחרי
כפר מנדא/יציאה
צומת כפר מנדא
צומת חנתון
מסעף אלון הגליל
צומת ביר אל מכסור
מסעף המחצבה מערב/כביש 79
צומת הרדוף
צומת שפרעם
צומת ראס עלי
צומת זבולון
צומת כפר חסידים
מחלף יגור
ת .מרכזית המפרץ/הורדה

מידע על קו 306
כיוון :כפר מנדא←חיפה
תחנות25 :
משך הנסיעה 37 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :כפר מנדא/מרכז מסחרי ,ראמז
בושניק ,9/כפר מנדא/בנק ,עראביה ,52/מסגד אלשוהדא,
/65 ,152/155כפר מנדא ,מרכז אל מאג' ,בניין המועצה,
אחמד חוסין עלאם/אל בוסתאן ,קופת חולים כללית ,כפר
מנדא/מרכז מסחרי ,כפר מנדא/יציאה ,צומת כפר מנדא ,צומת
חנתון ,מסעף אלון הגליל ,צומת ביר אל מכסור ,מסעף
המחצבה מערב/כביש  ,79צומת הרדוף ,צומת שפרעם ,צומת
ראס עלי ,צומת זבולון ,צומת כפר חסידים ,מחלף יגור ,ת.
מרכזית המפרץ/הורדה

לוחות זמנים ומפה של קו  306זמינים 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
מפתחיםAPI/
תוסף Moovit
אינדקס  Moovitלתחבורה ציבורית
על הקהילה שלנו
מדינות נתמכות
שירות שיתוף הנסיעות
כל הזכויות שמורות © Moovit 2018 -

בדוק את זמני ההגעה בזמן אמת

