
כיוון: פרדס חנה-כרכור ← נתניה

58 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 729
לוח זמנים של קו פרדס חנה-כרכור ← נתניה

05:00 - 22:15ראשון

05:00 - 22:15שני

05:00 - 22:15שלישי

05:00 - 22:15רביעי

05:00 - 22:15חמישי

06:35 - 16:45שישי

20:20 - 22:50שבת

מידע על קו 729
כיוון: פרדס חנה-כרכור ← נתניה

תחנות: 58
משך הנסיעה: 68 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 729 פרדס חנה-כרכור ← נתניה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) פרדס חנה-כרכור ← נתניה: 05:00 - 22:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 729 וכדי לדעת מתי יגיע קו 729

מפה ולוחות זמנים של קו 729

צפייה באתרפרדס חנה-כרכור ← נתניה 729

דרך הבנים/דרך משמרות

בית ספר אלישבע/דרך הבנים

בית ספר אלונים/הבנים

יד לבנים/דרך הבנים

דרך למרחב/המעלה

דרך למרחב/הבוטנים

דרך למרחב/שבי ציון

דרך למרחב/חשמונאים

חשמונאים/שבי ציון

חשמונאים/חגי

מלאכי/יחזקאל

מלאכי/גאולה

גאולה/אדנים

המסילה/גאולה

דרך למרחב/חבקוק

תחייה/תקומה

התחייה/הכרם

תחייה/אתרוג

זמיר/תחייה

נשר/דוכיפת

נשר/אנקור

אנקור/נחליאלי
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אנקור/חסידה

חסידה/מצדה

חסידה/בית אל

בית אל/חשמונאים

בית ספר חורב/חשמונאים

מצדה/גוש חלב

מצדה/מכבים

עציון/חברון

דרך פיק''א/שלומציון המלכה

גבעת נאה

בית אריזה/דרך פיק''א

צומת אלון

צומת גרנות/גן שמואל

צומת חדרה מזרח

צה''ל

מתחם מיקס/צה''ל

צה''ל/האקליפטוס

הנשיא וייצמן/לבוצקין

הנשיא וייצמן/הבנים

הנשיא ויצמן/יהודה הלוי

תיכון חדרה/רמב''ם

ת. מרכזית חדרה/רציפים

צומת חדרה

דוד שמעוני/קלז

דוד שמעוני/גשר אריאל שרון

אהרון אהרונסון/יצחק גרינבוים

אהרון אהרונסון/יגאל אלון

אהרון אהרונסון/הר צין

אהרון אהרונסון/השלום

דרך יצחק שמיר/דרך השלום

צומת אולגה

מחלף ינאי לדרום

מחלף חבצלת
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לוחות זמנים ומפה של קו 729 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.

© Moovit 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

הרצל/עולי הגרדום

הרצל/מינץ

ת. מרכזית נתניה/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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