מפה ולוחות זמנים של קו 400

 400ירושלים ↔ רמת גן

צפה באתר

לקו  400ירושלים ↔ רמת גן יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ירושלים←רמת גן23:45 - 00:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  400וכדי לדעת מתי יגיע קו 400

כיוון :ירושלים←רמת גן
 22תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 400
לוח זמנים של קו ירושלים←רמת גן
ראשון

23:45 - 00:00

שני

23:45 - 00:00

שלישי

23:45 - 00:00

רביעי

23:45 - 00:00

חמישי

23:45 - 00:00

מחלף גנות/כביש 4

שישי

14:30 - 00:00

מחלף מסובים

שבת

23:45 - 20:00

ת .מרכזית ירושלים קומה /3רציפים
 224יפו

בן גוריון/שערי ירושלים
מחלף חמד

כביש /4מחלף אלוף שדה
כביש /4מחלף בר אילן
מחלף גבעת שמואל/כביש 4
כביש גהה

גבעת שמואל/גשר הולכי רגל
מחלף גהה
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
דרך זאב ז'בוטינסקי/החלוצים
מרכז רימונים/אהרונוביץ
אהרונוביץ'/הרב ריינס
רבי עקיבא/חזון אי''ש
Eliyahu HaNavi

רבי עקיבא/גן ורשה
Raavad

רבי עקיבא/הרב קוק
רבי עקיבא/דרך ז'בוטינסקי

מידע על קו 400
כיוון :ירושלים←רמת גן
תחנות22 :
משך הנסיעה 72 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית ירושלים קומה
/3רציפים ,בן גוריון/שערי ירושלים ,מחלף חמד ,מחלף
גנות/כביש  ,4מחלף מסובים ,כביש /4מחלף אלוף שדה ,כביש
/4מחלף בר אילן ,מחלף גבעת שמואל/כביש  ,4גבעת
שמואל/גשר הולכי רגל ,מחלף גהה ,מחלף גהה/דרך
ז'בוטינסקי ,דרך זאב ז'בוטינסקי/החלוצים ,מרכז
רימונים/אהרונוביץ ,אהרונוביץ'/הרב ריינס ,רבי עקיבא/חזון
אי''ש ,רבי עקיבא/גן ורשה ,רבי עקיבא/הרב קוק ,רבי
עקיבא/דרך ז'בוטינסקי ,דרך בן גוריון/ז'בוטינסקי ,בן גוריון/
מגדלי קונקורד ,קניון אילון/דרך ששת הימים ,א.תעשייה בני
ברק

 3רבי עקיבא

דרך בן גוריון/ז'בוטינסקי
 34בן גוריון

בן גוריון /מגדלי קונקורד
 11בן גוריון

קניון אילון/דרך ששת הימים
א.תעשייה בני ברק

לוחות זמנים ומפה של קו  400זמינים 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.
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www.moovit.com
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