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Rent a Bim 
Jízdy historickou tramvají  

  
 

Užijte si atmosféru vídeňských tramvají minulých desetiletí na jedné z největších 

tramvajových sítí Evropy v jednom z nejkrásnějších měst světa 
 

   

 

 

Báječná Vídeň:  

Honosné stavby z doby monarchie, Prater s obřím kolem, výčepy s „letošním“ vínem (Heuriger) a ještě mnoho 

jiného! Projížďka městem podél legendární Ringstraße, kolem opery a císařského hradu, mondénního 

uměleckého a přírodopisného muzea, hradního divadla, podél Dunaje a nakonec na výlet do Pratru nebo do 

výčepu „letošního“ vína v romantickém předměstí Grinzing - s historickou tramvají (ve Vídni nazývaná „Bim“) 

to bude nezapomenutelným zážitkem. 
 

Vašim osobním přáním nejsou při tom kladeny skoro žádné meze. Kdekoliv ve Vídni leží tramvajové koleje - a 

těch je kolem 180 kilometrů - tam Vás naši veteráni zavezou! Jízdy i pro větší skupiny, např. z nádraží do hotelu, 

firemní oslavy, firemní výlety nebo jako doprovodný program kongresů a zasedání, nepředstavují pražádný 

problém. K dispozici Vám je 8 motorových vagónů a 7 přípojných vagónů, vyrobených v letech 1913 - 1963. 
 

Co byste neměli propást: 

Obzvláště působivé jsou večerní jízdy v 

osvětlených vagónech - zde nalevo např. v 

nádherné konečné stanici ve vídeňském 

předměstí Grinzing, známém svým „letošním“ 

vínem. 
 

Všichni naši veteráni jsou originály a žádné 

kopie. Z velké části jsou ve stavu 70. let 

minulého století, kdy ještě byly v denním 

provozu.  

Vozy byly láskyplně a důkladně 

zrestaurovány a prezentují se Vám v 

nejlepším stavu, obložené dřevem a dokonce i 

s originálními reklamními plakáty tehdejší 

doby.  

Na mnoha motorových vagónech stojí řidič 

dokonce ještě u své řadicí kliky, což je za 

běžného provozu na lince zcela nemyslitelné! 
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Okružní jízdy městem a doprava k výčepům „letošního“ vína: 

Poznejte Vídeň ze zcela jiné perspektivy - s historickými tramvajemi od 

„Rent a Bim“ je to možné. Zažijte dobově a stylově jedinečnou atmosféru 

starého císařského města Vídně. Náš nejstarší motorový vagón byl 

vyroben v roce 1913. V této době řídil vládní záležitosti císařsko-

královské monarchie ještě císař František Josef.  

Ať již kolem Ringstraße a nábřeží, známými čtvrtěmi Josefova města nebo 

Leopoldova města až do předměstí Grinzing a Nußdorf s výčepy 

„letošního“ vína -  s našimi veterány pojedete po Vídni velmi pohodlně a s 

nejlepším výhledem. Na přání Vám zprostředkujeme zkušené a napínavě 

vyprávějící průvodce, kteří Vám budou během jízdy vyprávět všemožné 

zajímavosti o městě a jeho historii.  

Trasu Vaší jízdy připravíme individuálně pro Vaši skupinu. Místo nástupu 

a výstupu si můžete vybrat zcela libovolně.  
 

Zvláštní jízdy: 

Jedinečné a populární jsou naše svatební a narozeninové jízdy. Na přání je v našich 

veteránech skutečně možné se nechat i oddat! 

Na oslavu narozenin vozy rádi ozdobíme  příslušným číslem jako číslo linky a 

opatříme i skvostnou květinovou výzdobu.  

Naše perfektně zrestaurované vozy se nehodí jenom k přepravě osob, ale jsou 

vhodné i pro reklamní jízdy, vernisáže, prezentace výrobků a tiskové konference. 

Nebo jste již někdy pomysleli na firemní oslavu s exkluzivním pohoštěním na 

konečné stanici s historickou atmosférou, speciálně připravenou pro tuto příležitost? 

Jednoduše nám Vaše nápady představte! 
 

Co pro Vás uděláme: 

Na přání nainstalujeme do vozů reprodukční zařízení (s bezdrátovým mikrofonem) a na ostatní služby, jako je 

občerstvení, hudba, květinová výzdoba nebo cizojazyčný průvodce, Vám doporučíme spolehlivé partnery. 

Plán cesty a jízdní řád sestavíme v rámci provozních možností podle Vašich představ. K dispozici Vám jsou naši 

zkušení spolupracovníci, kteří s Vámi proberou Vaše představy a najdou optimální řešení.  

Nabídku sestavíme individuálně podle Vašich požadavků - jednoduše nás prosím oslovte! 

 

 

 

 


