27 მაისი, 2017

#მოდი

ღამე

მუზეუმში

ავტობუსების მარშრუტები

2
2017 წლის 27 მაისს, აქციის „ღამე მუზეუმში“, ფარგლებში,
მგზავრთა თავისუფალი გადაადგილების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
ხელშეწყობით, დაწესდა ავტობუსების უფასო სპეციალური მარშრუტები.
აღნიშნული ავტობუსები, აბრით – „ღამე მუზეუმში“, აქციის ფარგლებში ჩართული მუზეუმების
მიმართულებით იმოძრავებს.

ეროვნული სტადიონი „დინამო არენა“ – კრწანისის მოედანი
27 მაისის 21:30 საათიდან – 28 მაისის 01:30 საათამდე
ეროვნული სტადიონი „დინამო არენა“
მეფის გამზ.

გმირთა მოედანი

რუსთაველის გამზ.
სანაპირო

ვარაზისხევის ქ.

თავისუფლების მოედანი

ვახტანგ გორგასლის ქ.

თავისუფლების მოედანი
გამზ.

გ. ცაბაძის ქ.

პ. მელიქიშვილის გამზ.

ალ. პუშკინის ქ.

კრწანისის მოედანი

რუსთაველის გამზ.

დავით აღმაშენებლის გამზ.

დავით აღმაშენებლის გამზ.

დ. ყიფიანის ქ.

მ. კოსტავას ქ.

ნ. ბარათაშვილის ქ.

ვახტანგ გორგასლის ქ.

მ. კოსტავას ქ.

თამარ

გმირთა მოედანი

ვ. ბაგრატიონის ქ.

მარჯვენა
კ. აფხაზის ქ.
თამარ მეფის

ა. წერეთლის გამზ.

ეროვნული სტადიონი „დინამო არენა“

ეთნოგრაფიული მუზეუმი – ჭავჭავაძის გამზირი
27 მაისის 20:00 საათიდან – 28 მაისის 01:30 საათამდე
გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი
ქუჩის კვეთა

კუს ტბის ქ.

გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი

ი. ჭავჭავაძის გამზირისა და კუს ტბის

3
ასევე, 2017 წლის 27 მაისს, აქციის ფარგლებში, მგზავრთა ავტობუსებით მომსახურება გახანგრძლივდება
2017 წლის 28 მაისის 01:30 საათამდე,
შემდეგ სამარშრუტო ნომრებზე:
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საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი. მისამართი: შ. რუსთაველის გამზირი N3
შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი. მისამართი: ლ. გუდიაშვილის ქ. N1
დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა. მისამართი: შ. რუსთაველის გამზირი N11
ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი – ქარვასლა. მისამართი: სიონის ქ. N8
გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ. მისამართი: კუს ტბის გზა N1
ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი. მისამართი: ლ. ქიაჩელის ქ. N12
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: კარგარეთელის ქ. N6
გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: გ. ჭანტურიას ქ. N8
საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: აღმაშენებლის გამზირი N182, მუშტაიდის ბაღი
ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: სამღებროს ქ. N6
აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: გ. ცაბაძის ქ. N6
დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა
და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი
მისამართი: ანტონ კათალიკოსის ქ. N3
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მირზა-ფათალი ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
მისამართი: ვ. გორგასლის ქ. N17
სმირნოვების მუზეუმი
მისამართი: გ. ტაბიძის ქ. N20
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
• ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმი. მისამართი: ნ. ფიროსმანის ქ. N29
თბილისის მუზეუმების გაერთიანება
• ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი. მისამართი: ჩახრუხაძის ქ. N17
• ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი. მისამართი: დ. ბაქრაძის ქ. N10
• ილია ჭავჭავაძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი. მისამართი: გ. ჩუბინაშვილის ქ. N22
ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზუემი
მისამართი: შ. რუსთაველის გამზირი N27
ქართული სპორტის მუზეუმი
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზირი N49ა
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის მუზეუმი
მისამარათი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი N240

