
כיוון: רמת גן ← מודיעין עילית

48 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 240
לוח זמנים של קו רמת גן ← מודיעין עילית
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מידע על קו 240
כיוון: רמת גן ← מודיעין עילית

תחנות: 48
משך הנסיעה: 63 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 240 רמת גן ← מודיעין עילית יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) רמת גן ← מודיעין עילית: 07:40 - 09:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 240 וכדי לדעת מתי יגיע קו 240

מפה ולוחות זמנים של קו 240

צפייה באתררמת גן ← מודיעין עילית 240
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לוחות זמנים ומפה של קו 240 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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