
 

 تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة "لواج"

 V14081810 والية المنستير

 juil-18 2018جويلية  1بداية من  juil-18 2018جويلية  1بداية من 

 بالمليم(التعريفة ) الخط بالمليم(التعريفة ) الخط

العال   -المنستير   11400 تونس  -المنستير   9100 

 5150 القيروان  -جّمال   10550 حمام األنف  -المنستير 

 5950 القيروان  -قصر هالل   12900 تونس  -البقالطة  

 2550 مساكن  -المنستير  12150 تونس  -المكنين  

 1900 طبلبة   -المنستير  12500 تونس  -طبلبة  

 2100 البقالطة   -المنستير  12050 تونس  -قصر هالل  

 1900 بني حسان  -المنستير  11800 تونس  -جّمال  

 1700 زرمدين   -المنستير  11400 تونس  -خنيس 

 1600 المكنين   -المنستير  11550 تونس  -بنبلة  

 1450 جّمال  -المنستير  10850 تونس  -الوردانين  

 1400 قصر هالل  -المنستير  23550 قبلي عبر  قابس  -المنستير  

 1400 الوردانين   -المنستير  16800 قابس   -المنستير 

 1150 بوحجر   -المنستير  16900 قابس  -قصر هالل  

 1000 بنان   -المنستير  21200 مدنين   -المنستير 

 900 سيدي عامر  -المنستير   25500 بن قردان  -المنستير 

 700 خنيس    -المنستير  26350 بنقردان  -قصر هالل  

 1150 منزل النور   -المنستير  21150 مدنين  -قصر هالل  

 1050 صيادة   -المنستير  24300 بنقردان  -جّمال  

 700 منزل كامل –جمال  24350 جربة -المنستير 

 1050 لمطة   -المنستير  17500 قفصة  -المنستير  

 1000 قصيبة المديوني  -المنستير  12550 سيدي بوزيد  -المنستير  

 850 الساحلين   -المنستير  11700 سيدي بوزيد  -جّمال  

 700 بنبلة   -المنستير  11600 الرقاب -المنستير 

 1150 منزل حياة  -جّمال   13850 القصرين  -المنستير 

 900 المكنين  -جّمال   11800 سبيطلة  -المنستير  

 1150 المهدية -البقالطة   14400 القصرين  -قصر هالل  

 15700 الكاف عبر مكثر –المنستير   14050 سبيطلة  -قصر هالل  

 14100 القصرين  -جّمال  

 12200 سبيطلة  -جّمال   

 10200 عبر ط.س  صفاقس   -المنستير 

 

 9550 صفاقس عبر جمال و الجم –المنستير 

 8900 صفاقس  -جّمال  

 8500 صفاقس  -قصر هالل  

 8150 صفاقس  -المكنين  

 6150 القيروان عبر حي الرياض والغابات  -المنستير 

 5050 القيروان عبر مساكن  -المنستير    

 8200 نصر هللا  -المنستير    

  
 9000 الوسالتية  -المنستير  

  



 

 

 

 

 تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة "لواج"
 V14081810  والية المنستير )يتبع(

 juil-18 2018جويلية  1بداية من  juil-18 2018جويلية  1بداية من 

 بالمليم(التعريفة ) الخط بالمليم(التعريفة ) الخط

 16450 عبر الفحصالكاف  -المنستير   8400 نابل   -المنستير 

 9050 قرمبالية   -المنستير 
 الكاف –قصر هالل  

  عبرالفحص
17450 

 12000 مكثر  -المنستير   9850 نابل  -المكنين  

 12750 سليانة  -قصر هالل   10700 نابل  -جّمال  

 14450 باجة  -المنستير   1700 سوسة  -المنستير 

 15950 باجة  -المكنين   6350 بوفيشة   -المنستير 

 17250 جندوبة  -المنستير   5100 النفيضة   -المنستير 

 15500 بنزرت  -المنستير   3350 سيدي بو علي -المنستير 

 3650 السواسي  -جّمال  

  
 2100 سوسة  -جّمال  

  
 2250 سوسة  -قصر هالل  

  
 1000 جّمال  -قصر هالل  

  
 3100 سوسة  -البقالطة  

  
 2450 سوسة  -المكنين  

  
 2750 سوسة  -طبلبة  

  
 2250 سوسة  -صيادة  

  
 2050 سوسة  -بوحجر  

  
 1600 سوسة  -بنبلة  

  
 1200 سوسة  -الوردانين  

  
 850 سوسة  -الساحلين  

  
 3150 المهدية   -المنستير 

  
 5200 السواسي  -المنستير 

  
 4500 السواسي  -قصر هالل  

  
 2100 المهدية  -قصر هالل  

  
 2550 المهدية  -جّمال  

  
 3150 الجم  -جّمال  

  
 1850 المهدية  -المكنين 

  
 1450 المهدية  -طبلبة 

  
 3850 الشابة  -قصر هالل 

  
 2150 سيدي علوان  -قصر هالل 

  
 2100 قصور الساف  -قصر هالل 

  
   4400 قصر هالل عبر المهدية -الشابة 


