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נהרייה ↔ חיפה

צפה באתר

לקו ) 271נהרייה ↔ חיפה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1חיפה←נהרייה (2) 23:45 - 05:35 :נהרייה←חיפה22:45 - 04:40 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  271וכדי לדעת מתי יגיע קו 271

כיוון :חיפה←נהרייה
 55תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 271
לוח זמנים של קו חיפה←נהרייה
ראשון

23:45 - 00:05

שני

23:45 - 05:35

שלישי

23:45 - 05:35

רביעי

23:45 - 05:35

חמישי

23:45 - 05:35

מרכז מסחרי חוצות המפרץ

שישי

17:35 - 05:35

שד .ההסתדרות/אריה שנקר

שבת

23:30 - 16:00

ת .מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני
קניון לב המפרץ/ההסתדרות
 72-74שדרות ההסתדרות

ההסתדרות/בתי זיקוק

ההסתדרות/צומת קרית אתא
אורט ביאליק/שדרות ההסתדרות
ההסתדרות/צומת קרית חיים
דרך עכו/צומת ביאליק
דרך עכו/הגפן
דרך עכו/צומת צבר
קריון/ד .עכו חיפה
Rabin Avenue

דרך עכו/המייסדים
דרך עכו/כביש 79
דרך עכו חיפה/ציפורן
דרך עכו/צור שלום
Akko - Haifa

צומת קליל
Giyora
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כיוון :חיפה←נהרייה
תחנות55 :
משך הנסיעה 54 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית המפרץ/רציפים
בינעירוני ,קניון לב המפרץ/ההסתדרות ,ההסתדרות/בתי
זיקוק ,מרכז מסחרי חוצות המפרץ ,שד .ההסתדרות/אריה
שנקר ,ההסתדרות/צומת קרית אתא ,אורט ביאליק/שדרות
ההסתדרות ,ההסתדרות/צומת קרית חיים ,דרך עכו/צומת
ביאליק ,דרך עכו/הגפן ,דרך עכו/צומת צבר ,קריון/ד .עכו
חיפה ,דרך עכו/המייסדים ,דרך עכו/כביש  ,79דרך עכו
חיפה/ציפורן ,דרך עכו/צור שלום ,צומת קליל ,דרך עכו/שדרות
חן ,דרך עכו חיפה/רפא''ל ,מסעף נחל נעמן ,מסעף מילואות,
צומת כפר מסריק ,מפעלי-פלדה ,מא.נעמן ,מסעף עין המפרץ,
צומת עין המפרץ ,מסעף אזור תעשיה עכו דרום ,צומת עכו
דרום ,חוף-הארגמן ,בית ספר לקציני ים עכו ,דרך
הארבעה/דרך המלאכה ,תחנה מרכזית עכו ,ת .רכבת
עכו/הרצל ,נתיב חטיבת גולני/האשל ,חטיבת גולני/חיים
משה שפירא ,חיים משה שפירא/הברוש ,מרכז מסחרי/שפירא,
דוכיפת/פלמינגו ,פלמינגו/אהוד מנור ,מסעף בוסתן הגליל,
צומת שמרת ,מחנה שרגא ,מסעף לוחמי הגיטאות ,מועצה
אזורית מטה אשר ,צומת רגבה ,מסעף מזרעה ,שד' זלמן
שז''ר/אירית קניון צפון ,זלמן שז''ר/הצלף ,זלמן שז''ר/בלפור,
בלפור/זלמן שז''ר ,בלפור/איריס ,וייצמן/הסייפן בי''ס גולדה,
וייצמן/קפלן ,וייצמן/שדרות הגעתון ,ת .מרכזית נהריה/הורדה

דרך עכו/שדרות חן
Akko - Haifa

דרך עכו חיפה/רפא''ל
מסעף נחל נעמן
מסעף מילואות
צומת כפר מסריק
מפעלי-פלדה
מא.נעמן
מסעף עין המפרץ
צומת עין המפרץ
מסעף אזור תעשיה עכו דרום
David Remez

צומת עכו דרום
חוף-הארגמן
Yehonatan HaHashmonai

בית ספר לקציני ים עכו
דרך הארבעה/דרך המלאכה
name:en

תחנה מרכזית עכו
ת .רכבת עכו/הרצל
נתיב חטיבת גולני/האשל
חטיבת גולני/חיים משה שפירא
חיים משה שפירא/הברוש
מרכז מסחרי/שפירא
דוכיפת/פלמינגו
פלמינגו/אהוד מנור
מסעף בוסתן הגליל
צומת שמרת
מחנה שרגא
מסעף לוחמי הגיטאות
מועצה אזורית מטה אשר

צומת רגבה
Gdud 22

מסעף מזרעה
שד' זלמן שז''ר/אירית קניון צפון
HaSigalit

זלמן שז''ר/הצלף
זלמן שז''ר/בלפור
בלפור/זלמן שז''ר
בלפור/איריס
וייצמן/הסייפן בי''ס גולדה
וייצמן/קפלן
וייצמן/שדרות הגעתון
ת .מרכזית נהריה/הורדה

כיוון :נהרייה←חיפה
 70תחנות

החלוץ/מבצע קדש
טרומפלדור/מצדה
Masada

טרומפלדור/י''ד ליל הגשרים
Trumpeldor

החלוץ/מבצע חירם

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 271
לוח זמנים של קו נהרייה←חיפה
ראשון

22:45 - 04:40

שני

22:45 - 04:40

שלישי

22:45 - 04:40

רביעי

22:45 - 04:40

חמישי

22:45 - 04:40

שישי

16:00 - 04:50

שבת

23:05 - 15:00

החלוץ/יהודה המכבי
יהודה המכבי/יוחנן
יהודה המכבי/דבורה
החלוץ /הר מירון
דוד בן גאון/יצחק שדה
דוד בן גאון/בורוכוב
ההגנה/שביל הארז
ההגנה/הדליה
HaDalia

ההגנה/מסריק
וייצמן/סילבר
וייצמן/מקס שטיינמץ
וייצמן/המייסדים
ת .מרכזית נהריה/רציפים
הרצל/צבעוני
Herzl

הרצל/וייצמן
Herzl

בלפור/הסייפן
בלפור 2
בלפור/זלמן שז''ר
זלמן שז''ר/בלפור
זלמן שז''ר/הצלף
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כיוון :נהרייה←חיפה
תחנות70 :
משך הנסיעה 75 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :החלוץ/מבצע קדש,
טרומפלדור/מצדה ,טרומפלדור/י''ד ליל הגשרים,
החלוץ/מבצע חירם ,החלוץ/יהודה המכבי ,יהודה המכבי/יוחנן,
יהודה המכבי/דבורה ,החלוץ /הר מירון ,דוד בן גאון/יצחק
שדה ,דוד בן גאון/בורוכוב ,ההגנה/שביל הארז,
ההגנה/הדליה ,ההגנה/מסריק ,וייצמן/סילבר ,וייצמן/מקס
שטיינמץ ,וייצמן/המייסדים ,ת .מרכזית נהריה/רציפים,
הרצל/צבעוני ,הרצל/וייצמן ,בלפור/הסייפן ,בלפור ,2
בלפור/זלמן שז''ר ,זלמן שז''ר/בלפור ,זלמן שז''ר/הצלף ,שד.
זלמן שז''ר/אירית ,מסעף עין שרה ,מסעף מזרעה  /כביש ,4
צומת רגבה ,מועצה אזורית מטה אשר ,מסעף לוחמי
הגיטאות ,צומת שמרת ,מסעף בוסתן הגליל ,פלמינגו/אהוד
מנור ,דוכיפת/פלמינגו ,חיים משה שפירא/הכרם ,חיים משה
שפירא/הברוש ,חטיבת גולני/י-ם ,דוד רמז/הרצל ,בן עמי/דוד
רמז מכבי אש ,תחנה מרכזית עכו ,דוד פנקס/דרך הארבעה,
בית ספר לקציני ים עכו ,חוף-הארגמן ,צומת עכו דרום ,מסעף
אזור תעשיה עכו דרום ,צומת עין המפרץ ,מסעף עין המפרץ,
מא.נעמן ,מפעלי-פלדה ,צומת כפר מסריק ,מסעף מילואות,
מסעף נחל נעמן ,דרך עכו חיפה/רפא''ל ,דרך עכו/שדרות חן,
דרך עכו חיפה/ירושלים ,צור שלום ,דרך עכו/צומת עין אפק,
דרך עכ/המייסדים ,קריון דרום/ד.עכו חיפה ,דרך עכו/צומת
צבר ,דרך עכו/אוסישקין ,צומת מוצקין ,צומת קרית חיים ,צומת
קריית אתא ,הסתדרות/צומת קרית אתא ,שדרות
ההסתדרות/אריה שנקר ,צומת וולקן ,משרד הרישוי ,קניון לב
המפרץ ,ת .מרכזית המפרץ/הורדה

שד .זלמן שז''ר/אירית
מסעף עין שרה
Gdud 23

מסעף מזרעה  /כביש 4
צומת רגבה
מועצה אזורית מטה אשר
מסעף לוחמי הגיטאות
צומת שמרת
מסעף בוסתן הגליל
פלמינגו/אהוד מנור
דוכיפת/פלמינגו
חיים משה שפירא/הכרם
חיים משה שפירא/הברוש
חטיבת גולני/י-ם
Netiv Hativat Golani

דוד רמז/הרצל
בן עמי/דוד רמז מכבי אש
תחנה מרכזית עכו
דוד פנקס/דרך הארבעה
David Pinkas

בית ספר לקציני ים עכו
חוף-הארגמן
צומת עכו דרום
מסעף אזור תעשיה עכו דרום
צומת עין המפרץ
מסעף עין המפרץ
מא.נעמן
מפעלי-פלדה
צומת כפר מסריק
מסעף מילואות

מסעף נחל נעמן
דרך עכו חיפה/רפא''ל
דרך עכו/שדרות חן
דרך עכו חיפה/ירושלים
צור שלום
דרך עכו/צומת עין אפק
דרך עכ/המייסדים
קריון דרום/ד.עכו חיפה
דרך עכו/צומת צבר
David Ben Gurion Avenue

דרך עכו/אוסישקין
Ussishkin

צומת מוצקין
צומת קרית חיים
צומת קריית אתא
הסתדרות/צומת קרית אתא
שדרות ההסתדרות/אריה שנקר
צומת וולקן
משרד הרישוי
קניון לב המפרץ
ת .מרכזית המפרץ/הורדה
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