
כיוון: יקנעם עילית ← חיפה

65 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 181
לוח זמנים של קו יקנעם עילית ← חיפה

05:05 - 07:35ראשון

05:05 - 07:35שני

05:05 - 07:35שלישי

05:05 - 07:35רביעי

05:05 - 07:35חמישי

05:05 - 07:35שישי

10:00 - 22:25שבת

מידע על קו 181
כיוון: יקנעם עילית ← חיפה

תחנות: 65
משך הנסיעה: 68 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 181 יקנעם עילית ← חיפה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) יקנעם עילית ← חיפה: 05:05 - 07:35

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 181 וכדי לדעת מתי יגיע קו 181

מפה ולוחות זמנים של קו 181

צפייה באתריקנעם עילית ← חיפה 181

דרך העמק / צומת יוקנעם

דרך העמק/משעול התל

דרך העמק/נחל קרת

דרך העמק/אגרא

דרך העמק/נתיב הנוטרים

הגיא / הגורן

אגרא/מעלה הגבעה

מעלה הרקפות/הציפורנים

הציפורנים / הנוריות

כיכר הגיבורים

מרכז העיר/תיכון אורט

צאלים / השיקמה

הצאלים/האורנים

הערבה/הארזים

הערבה\הארזים

הערבה/רותם

הערבה/רותם

הערבה / אשל

הערבה/נופר

הצאלים/הערבה

צאלים/רבין

מרכז מסחרי/שדרות יצחק רבין
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עמק השלום/הגלעד

עמק השלום/התבור

התבור/הבשן

התבור/סיני

ספריה עירונית/קאנטרי

מרכז הטניס/האלונים

בית ספר ארזים/האלונים

האלונים/הדודאים

האלונים\הסחלבים (לכיון הקניון)

היכל התרבות/האלונים

מרכז העיר/תיכון אורט

התמר / הגיבורים

התמר / הפעמונית

צומת יקנעם עילית

צומת יקנעם המושבה

צומת התשבי

מחלף העמקים/אלרואי

מחלף העמקים/ג'למה

יגור/כפר חסידים

מחלף יגור

בי''ס כרמל זבולון

קאנטרי קלאב ספייס

אצטדיון נשר

נשר מרכז העיר

עמק הכרמל

ספורטק

נשר מרכז קניות

פורטק

צ'ק פוסט

גשר פז

הגיבורים

יל''ג/הקישון

שוק תלפיות
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לוחות זמנים ומפה של קו 181 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

עיריית חיפה/ביאליק

מעלה השחרור/שיבת ציון

שיבת ציון/רובין

המגינים/ככר ההגנה

המגינים/עין דור

המגינים/מאיר

מרכז רפואי לין/שדרות רוטשילד

צומת דולפין

בי''ח רמב''ם/העלייה השנייה

רכבל/העלייה השנייה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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