מפה ולוחות זמנים של קו 111

 111טירת כרמל ↔ נשר

צפה באתר

לקו ) 111טירת כרמל ↔ נשר( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1טירת כרמל←נשר (2) 22:45 - 05:00 :נשר← טירת כרמל23:05 - 05:10 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  111וכדי לדעת מתי יגיע קו 111

כיוון :טירת כרמל←נשר
 54תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 111
לוח זמנים של קו טירת כרמל←נשר
ראשון

22:45 - 05:00

שני

22:45 - 05:00

שלישי

22:45 - 05:00

רביעי

22:45 - 05:00

חמישי

22:45 - 05:00

גיורא/ירושלים

שישי

16:00 - 05:00

גיורא/ויצמן

שבת

23:20 - 15:40

בית חולים טירת-כרמל
Raziel

רזיאל/יצחק בן צבי
נתן אלבז/גורדון

ויצמן/נתן אלבז
Weizmann

ששת הימים/סיני
ששת הימים/ז'בוטינסקי
הרצל/העצמאות
Herzl

קניון לב העיר/הרצל
הרצל/ביאליק
Herzl

הרצל/קרן היסוד
הרצל/כרמלים
Carmelim

מסעף טירת הכרמל
בסיס-תובלה
ההגנה/רוטנברג
מת''מ
Old Coastal highway

מידע על קו 111
כיוון :טירת כרמל←נשר
תחנות54 :
משך הנסיעה 42 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בית חולים טירת-כרמל ,רזיאל/יצחק
בן צבי ,נתן אלבז/גורדון ,גיורא/ירושלים ,גיורא/ויצמן ,ויצמן/נתן
אלבז ,ששת הימים/סיני ,ששת הימים/ז'בוטינסקי,
הרצל/העצמאות ,קניון לב העיר/הרצל ,הרצל/ביאליק,
הרצל/קרן היסוד ,הרצל/כרמלים ,מסעף טירת הכרמל,
בסיס-תובלה ,ההגנה/רוטנברג ,מת''מ ,בית עלמין
נוצרי/ההגנה ,כפר סמיר ,נווה דוד ,האצ''ל ,ההגנה/שער
העליה ,שפרינצק ,עין הים ,התורן ,מערת אליהו/אלנבי,
המוזיאון הימי/אלנבי ,אלנבי א ,אלנבי ב ,אלנבי ג ,אלנבי/הברון
הירש ,הברון הירש/סטלה מאריס ,הגפן/סטלה מאריס,
הגפן/בן גוריון ,הגפן/הפרסים ,הרצליה/הציונות,
הרצליה/הנביאים ,הנביאים/יונה ,העירייה ,לב הדר ,שוק
תלפיות ,יל''ג ,חליסה ,הגיבורים ,בר יהודה/גשר פז ,בר
יהודה/גשר גדוד  ,21צ'ק פוסט ,בר-יהודה ,מרכז מסחרי/דרך
בר יהודה ,בר יהודה/הפלדה ,דרך בר יהודה/הביטחון,
בר-יהודה/ישורון ,דרך השלום/פרץ ,היכל התרבות/דרך
השלום

בית עלמין נוצרי/ההגנה
כפר סמיר
נווה דוד
האצ''ל
HaHagana

ההגנה/שער העליה
שפרינצק
עין הים
התורן
מערת אליהו/אלנבי
Allenby

המוזיאון הימי/אלנבי
אלנבי א
אלנבי ב
Allenby

אלנבי ג
אלנבי/הברון הירש
הברון הירש/סטלה מאריס
הגפן/סטלה מאריס
 40הגפן

הגפן/בן גוריון
הגפן/הפרסים
HaGefen

הרצליה/הציונות
הרצליה/הנביאים
Hashalom

הנביאים/יונה
 24הנביאים

העירייה
לב הדר
 44החלוץ

שוק תלפיות
Lunz

יל''ג

חליסה
הגיבורים
HaGiborim

בר יהודה/גשר פז
בר יהודה/גשר גדוד 21
Bar Yehuda

צ'ק פוסט
 300בר יהודה

בר-יהודה
מרכז מסחרי/דרך בר יהודה
בר יהודה/הפלדה
דרך בר יהודה/הביטחון
בר-יהודה/ישורון
דרך השלום/פרץ
היכל התרבות/דרך השלום

כיוון :נשר←טירת כרמל
 54תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 111
לוח זמנים של קו נשר← טירת כרמל
ראשון

23:05 - 05:10

שני

23:05 - 05:10

דרך בר יהודה/היצירה

שלישי

23:05 - 05:10

בר-יהודה/ישורון

רביעי

23:05 - 05:10

חמישי

23:05 - 05:10

שישי

15:55 - 05:10

שבת

23:40 - 16:10

דרך השלום/מרכז תל חנן

בר יהודה\המסגר
בר יהודה/הפלדה
בר יהודה\השיש
Hashaish

בר יהודה
צ'ק פוסט
 300בר יהודה

בר יהודה/גשר גדוד 21
Bar Yehuda

גשר פז
הגיבורים
Bardichev, Abba

חליסה
יל''ג/הקישון
 30ברזילי )יהושע(

שוק תלפיות
Lunz

החלוץ/דבורה
 35החלוץ

בית הקרנות
Shmaryahu Levin

הרצל/יואל
Herzl

שבתאי לוי/פרץ
שבתאי לוי/רשפון
Rishpon

הגפן/הפרסים
הגפן/בן גוריון
הברון הירש/אלנבי

מידע על קו 111
כיוון :נשר← טירת כרמל
תחנות54 :
משך הנסיעה 42 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :דרך השלום/מרכז תל חנן ,דרך בר
יהודה/היצירה ,בר-יהודה/ישורון ,בר יהודה\המסגר ,בר
יהודה/הפלדה ,בר יהודה\השיש ,בר יהודה ,צ'ק פוסט ,בר
יהודה/גשר גדוד  ,21גשר פז ,הגיבורים ,חליסה ,יל''ג/הקישון,
שוק תלפיות ,החלוץ/דבורה ,בית הקרנות ,הרצל/יואל ,שבתאי
לוי/פרץ ,שבתאי לוי/רשפון ,הגפן/הפרסים ,הגפן/בן גוריון,
הברון הירש/אלנבי ,אלנבי/דרור ,אלנבי א ,אלנבי ב ,אלנבי ג,
דרך אלנבי/סלבדור ,המוזיאון הימי/דרך אלנבי ,אלנבי ,התורן,
עין הים ,שפרינצק ,ההגנה/שער העליה ,האצ''ל ,נווה דוד,
כפר סמיר ,מת''מ/ההגנה ,ההגנה/נחום חת ,תעש טירה,
הרצל/צומת טירת כרמל ,הרצל/כרמלים ,הרצל/המלאכה,
הרצל/לח''י ,קניון לב העיר/הרצל ,הרצל/העצמאות ,ששת
הימים/ז'בוטינסקי ,ויצמן/נתן אלבז ,גיורא/ויצמן ,גיורא/ירושלים,
גיורא/גורדון ,גיורא/רזיאל ,רזיאל/יצחק בן צבי ,בית
עלמין/רזיאל ,בית חולים טירת-כרמל

אלנבי/דרור
אלנבי א
אלנבי ב
Allenby

אלנבי ג
דרך אלנבי/סלבדור
המוזיאון הימי/דרך אלנבי
Med. Maale Hadakkar

אלנבי
התורן
עין הים
שפרינצק
Tsarfat

ההגנה/שער העליה
האצ''ל
נווה דוד
כפר סמיר
מת''מ/ההגנה
ההגנה/נחום חת
תעש טירה
הרצל/צומת טירת כרמל
Herzl

הרצל/כרמלים
הרצל/המלאכה
Herzl

הרצל/לח''י
Herzl

קניון לב העיר/הרצל
הרצל/העצמאות
ששת הימים/ז'בוטינסקי
ויצמן/נתן אלבז
גיורא/ויצמן

גיורא/ירושלים
Yoseftal

גיורא/גורדון
גיורא/רזיאל
רזיאל/יצחק בן צבי
Raziel

בית עלמין/רזיאל
בית חולים טירת-כרמל
Raziel
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