
כיוון: חיפה ← מצפה אבי"ב

33 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 166
לוח זמנים של קו חיפה ← מצפה אבי"ב
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מידע על קו 166
כיוון: חיפה ← מצפה אבי"ב

תחנות: 33
משך הנסיעה: 47 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית המפרץ/רציפים
בינעירוני, קניון לב המפרץ/ההסתדרות, ההסתדרות/בתי

זיקוק, מרכז מסחרי חוצות המפרץ, שד. ההסתדרות/אריה
שנקר, הדשנים, דרך חיפה, דרך חיפה/זבולון, זבולון/קק''ל,
קרית אתא מרכז, דרך רבין/ביאליק/העצמאות, רבין/יוספטל,

בית ספר ארצי לשוטרים, מסעף נעמה, צומת אבליים, צומת
אעבלין מערב, מטע זיתים, ח'לת אלפיס, בנק מרכנתיל, מסגד

אלסלאם, אלג'למה, בנק, המרכז הישן, הכנסיות, בית עלמין,
אעבלין/רחוב ראשי, אעבלין/בית עלמין נוצרי חדש, בי''ס יסודי

ב חדש, אעבלין/בית עלמין נוצרי חדש, אעבלין/רחוב ראשי,
בי''ס יסודי/אעבלין, מצפה אביב ג, מצפה אביב ד

לקו 166 חיפה ← מצפה אבי"ב יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← מצפה אבי"ב: 15:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 166 וכדי לדעת מתי יגיע קו 166

צפייה באתרחיפה ← מצפה אבי"ב 166
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מפה ולוחות זמנים של קו 166
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לוחות זמנים ומפה של קו 166 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת
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