מפה ולוחות זמנים של קו 940

 940ירושלים ↔ חיפה

צפה באתר

לקו ) 940ירושלים ↔ חיפה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1חיפה←ירושלים (2) 20:30 - 06:40 :ירושלים←חיפה21:00 - 06:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  940וכדי לדעת מתי יגיע קו 940

כיוון :חיפה←ירושלים
 4תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 940
לוח זמנים של קו חיפה←ירושלים
ראשון

20:30 - 06:10

שני

20:30 - 06:40

מסעף עתלית

שלישי

20:30 - 06:40

צומת פוריידיס

רביעי

20:30 - 06:40

חמישי

20:30 - 06:40

שישי

14:55 - 07:40

שבת

22:40 - 18:00

ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינעירוני

ת .מרכזית ירושלים קומה /3רציפים
 224יפו

מידע על קו 940
כיוון :חיפה←ירושלים
תחנות4 :
משך הנסיעה 103 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים
בינעירוני ,מסעף עתלית ,צומת פוריידיס ,ת .מרכזית ירושלים
קומה /3רציפים

כיוון :ירושלים←חיפה
 5תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 940
לוח זמנים של קו ירושלים←חיפה
ראשון

21:00 - 06:30

שני

21:00 - 06:30

שלישי

21:00 - 06:30

רביעי

21:00 - 06:30

חמישי

21:00 - 06:30

מת''מ

שישי

15:40 - 06:45

ת .רכבת חוף הכרמל

שבת

22:45 - 19:45

ת .מרכזית ירושלים קומה /3רציפים
 224יפו

צומת פוריידיס
מסעף עתלית

מידע על קו 940
כיוון :ירושלים←חיפה
תחנות5 :
משך הנסיעה 104 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית ירושלים קומה
/3רציפים ,צומת פוריידיס ,מסעף עתלית ,מת''מ ,ת .רכבת
חוף הכרמל
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