מפה ולוחות זמנים של קו 161

 161ערבות הירדן ↔ אריאל

צפה באתר

לקו ) 161ערבות הירדן ↔ אריאל( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1אריאל←ערבות הירדן (2) 18:40 - 06:05 :ערבות הירדן←אריאל20:00 - 07:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  161וכדי לדעת מתי יגיע קו 161

כיוון :אריאל←ערבות הירדן
 32תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 161
לוח זמנים של קו אריאל←ערבות הירדן
ראשון

18:40 - 06:05

שני

18:40 - 06:05

רמת הגולן/שדרות ירושלים

שלישי

18:40 - 06:05

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן

רביעי

18:40 - 06:05

Ramat Ha'Golan

חמישי

18:40 - 06:05

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

שישי

14:00 - 06:00

רמת הגולן/אדום

שבת

20:00

מגרש כדורגל

Ramat Ha'Golan

גן ילדים/רקפת
דרך הציונות/מצדה
דרך הציונות/מבצע הראל
דרך הציונות/מבצע חירם
 21דרך הציונות

דרך הציונות/מבצע עובדה
דרך תא''ל אורי בראון/מעלה הגבעה
דרך תא''ל אורי בראון/האצ''ל
בית החייל/דרך הנחשונים
דרך עפרון/המלאכה
צומת אריאל
צומת תפוח
כפר סטודנטים/מגדלים
מזכירות

מידע על קו 161
כיוון :אריאל←ערבות הירדן
תחנות32 :
משך הנסיעה 64 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מגרש כדורגל ,רמת הגולן/שדרות
ירושלים ,אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן ,מעונות
סטודנטים/רמת הגולן ,רמת הגולן/אדום ,גן ילדים/רקפת ,דרך
הציונות/מצדה ,דרך הציונות/מבצע הראל ,דרך
הציונות/מבצע חירם ,דרך הציונות/מבצע עובדה ,דרך תא''ל
אורי בראון/מעלה הגבעה ,דרך תא''ל אורי בראון/האצ''ל ,בית
החייל/דרך הנחשונים ,דרך עפרון/המלאכה ,צומת אריאל,
צומת תפוח ,כפר סטודנטים/מגדלים ,מזכירות ,מסעף בי,
מחנה אפיק ,מחנה אפיק ,בית התלמיד ,דרך משואה/מבוא
הבושם ,משואה ,דרך גאון הירדן/משואה ,דרך הגלעד ,מועדון
פיס לנוער ,מסעף מעלה אפרים ,מסעף אזור תעשיה ,מסעף
פצאל ,צומת פצאל/כביש  ,90מרכז מסחרי מפגש הביקעה

מסעף בי
מחנה אפיק
מחנה אפיק
בית התלמיד
דרך משואה/מבוא הבושם
משואה
דרך גאון הירדן/משואה
Geon HaYarden

דרך הגלעד
מועדון פיס לנוער
מסעף מעלה אפרים
מסעף אזור תעשיה
מסעף פצאל
צומת פצאל/כביש 90
מרכז מסחרי מפגש הביקעה

כיוון :ערבות הירדן←אריאל
 33תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 161
לוח זמנים של קו ערבות הירדן←אריאל
ראשון

20:00 - 07:30

שני

20:00 - 07:30

צומת פצאל

שלישי

20:00 - 07:30

מסעף פצאל

רביעי

20:00 - 07:30

חמישי

20:00 - 07:30

שישי

15:15 - 07:20

שבת

21:15 - 18:30

מרכז מסחרי מפגש הביקעה

מסעף אזור תעשיה
בית התלמיד
דרך משואה/מבוא הבושם
משואה
דרך גאון הירדן/משואה
Geon HaYarden

דרך הגלעד
מועדון פיס לנוער
מסעף מעלה אפרים
מסעף בי
מחנה אפיק
מחנה אפיק
'גיתית א
כפר סטודנטים/מגדלים
מזכירות
צומת תפוח
Ramalla-Nablus Street

צומת רחלים 2
שד .ירושלים/מוריה
שד .ירושלים/שער הגיא
שד .ירושלים/ששת הימים
העצמאות/גנים
Ha'Atsmaut

דרך תא''ל אורי בראון/הפסגה
דרך תא''ל אורי בראון/ההגנה

מידע על קו 161
כיוון :ערבות הירדן←אריאל
תחנות33 :
משך הנסיעה 73 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מרכז מסחרי מפגש הביקעה ,צומת
פצאל ,מסעף פצאל ,מסעף אזור תעשיה ,בית התלמיד ,דרך
משואה/מבוא הבושם ,משואה ,דרך גאון הירדן/משואה ,דרך
הגלעד ,מועדון פיס לנוער ,מסעף מעלה אפרים ,מסעף בי,
מחנה אפיק ,מחנה אפיק' ,גיתית א ,כפר סטודנטים/מגדלים,
מזכירות ,צומת תפוח ,צומת רחלים  ,2שד .ירושלים/מוריה,
שד .ירושלים/שער הגיא ,שד .ירושלים/ששת הימים,
העצמאות/גנים ,דרך תא''ל אורי בראון/הפסגה ,דרך תא''ל
אורי בראון/ההגנה ,מרכז אלמוג/דרך הציונות ,דרך
הציונות/השקד ,דרך הציונות/מצדה ,רמת הגולן/אדום ,רמת
הגולן/הגלבוע ,מעונות סטודנטים/רמת הגולן ,אוניברסיטת
אריאל/רמת הגולן ,אוניברסיטת אריאל/כביש 31

מרכז אלמוג/דרך הציונות
דרך הציונות/השקד
דרך הציונות/מצדה
רמת הגולן/אדום
רמת הגולן/הגלבוע
מעונות סטודנטים/רמת הגולן
אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן
אוניברסיטת אריאל/כביש 31

לוחות זמנים ומפה של קו  161זמינים 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.
פתרונות לעיר חכמה
www.moovit.com
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