
כיוון: נצרת עילית ← חיפה

93 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 340
לוח זמנים של קו נצרת עילית ← חיפה

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

21:30 - 23:30חמישי

21:30 - 23:30שישי

21:30 - 23:30שבת

מידע על קו 340
כיוון: נצרת עילית ← חיפה

תחנות: 93
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 340 נצרת עילית ← חיפה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נצרת עילית ← חיפה: 21:30 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 340 וכדי לדעת מתי יגיע קו 340

מפה ולוחות זמנים של קו 340

צפייה באתרנצרת עילית ← חיפה 340

גן ילדים/כרכום

כרכום/שדרות מעלה יצחק

שדרות מעלה יצחק/כרכום

דליה/כליל החורש

דליה/הגומא

בי''ס יודפת/דליה

דליה/יקינטון

קופ''ח כללית/יקינטון

יקינטון/אלומה

מתנ''ס הר יונה/יקינטון

יקינטון/ניצן

יקינטון/מורן

בית ספר נטופה/יקינטון

מעלה יצחק/עין מאהל

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק

אזוה''ת/מעלה יצחק

בית עלמין חדש/שער ד'

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

תבור/נוף תבור

בית ספר עצמון/תבור

עצמון/ארבל
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עצמון/שומרון

קופת חולים/חרמון

מלון פלאזה/כרמל

כרמל

כרמל/גלבוע

גלבוע/רימון

גלבוע/מעלה עלית

בית העירייה/גלבוע

מרכז תרבות/מעלה יצחק

החיטה/שדרות מעלה יצחק

הגפן/החיטה

חרוד/החצב

חרוד/דרך אריאל שרון

דרך אריאל שרון/מעלה יצחק

קניון מבנה/שירות בין־עירוני

דרך הציונות/החטיבות

הציונות/דרך העמק

צומת המחצבות

ביטוח לאומי/כביש 75

הר הקפיצה/כביש 75

כביש נצרת חיפה

צ.הפיקוד

דרך חיפה/5104

דרך חיפה

יפיע א'/כניסה

יפיע ב'/בית עלמין

יפיע ג

יפיע ד'/יציאה

שדרות הבנים/נוף העמק

משטרה/שדרות הבנים

שדרות הבנים/דרך העמק

שדרות הבנים/תדהר

שדרות הבנים
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בית העלמין

צומת מגדל העמק 75/7555

צומת תמרת

צומת נהלל

מסעף מנשית זבדה

צומת בית שערים/נווה יער

רמת ישי

צומת רמת ישי מערב

צומת ישי

צומת אלונים

צומת השומרים

צומת קרית עמל

צומת קרית טבעון

שער העמקים

מחלף העמקים/ג'למה

יגור/כפר חסידים

מחלף יגור

קאנטרי קלאב ספייס

אצטדיון נשר

נשר מרכז העיר

עמק הכרמל

ספורטק

נשר מרכז קניות

פורטק

ביג שער העיר

ההסתדרות/צומת הקריות

קניון לב המפרץ/ההסתדרות

בתי זיקוק/שדרות ההסתדרות

ההסתדרות/בתי זיקוק

מרכז מסחרי חוצות המפרץ

שד. ההסתדרות/אריה שנקר

הדשנים

דרך הדשנים/צומת קרית אתא



לוחות זמנים ומפה של קו 340 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

חלוצי התעשייה/צ. קרית אתא

חלוצי התעשיה/החרש

חלוצי התעשיה/שנקר

האיצטדיון/שנקר

האיצטדיון /החיטה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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