Μισθώστε ένα Bim
Διαδρομές με κλασικούς συρμούς τραμ

Απολαύστε την ατμόσφαιρα του βιενέζικου τραμ περασμένων δεκαετιών με ένα από τα
μεγαλύτερα δίκτυα της Ευρώπης, σε μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου

Η υπέροχη Βιέννη:
Με μεγαλοπρεπή κτίρια της εποχής της μοναρχίας, το Πράτερ με τον τεράστιο τροχό του, τα καπηλειά Χόιρικεν - και
άλλα πολλά! Μία περιήγηση της πόλης μέσω της θρυλικής Ρίνγκστράσσε, της Όπερας και του Χόφμπουργκ, του
Μουσείου Ιστορίας της Τέχνης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, του Θέατρου Μπουργκτεάτερ, η οποία συνεχίζει
κατά μήκος του καναλιού του Ντόναου και καταλήγει σε μία εκδρομή στο Πράτερ ή στα καπηλειά Χόιρικεν στο
ρομαντικό προάστιο Γκρίντσινκ - με έναν κλασικό συρμό τραμ (στη Βιέννη το λένε "Μπιμ") θα αποτελέσει μία
αξέχαστη εμπειρία.
Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα όριο στις προσωπικές σας επιθυμίες. Οι Oldtimer συρμοί του τραμ μας θα σας μεταφέρουν
όπου περνούν ράγες του τραμ στη Βιέννη - σε ένα δίκτυο περίπου 180 χιλιόμετρων! Αλλά και η μεταφορά μεγάλων
ομάδων, από σταθμούς σε ξενοδοχεία, για εταιρικές γιορτές, εταιρικές εκδρομές ή στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεδρίων
και ημερίδων δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού διατίθενται 8 αυτοκινητάμαξες και 7 βαγόνια με έτος κατασκευής μεταξύ
1913 και 1963.
Αυτό δεν πρέπει να το χάσετε:
Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα προσφέρουν οι βραδινές
διαδρομές σε φωτισμένα βαγόνια - για
παράδειγμα αριστερά στην υπέροχη τερματική
στάση του Γκρίντσινκ, του περίφημου προαστίου
με τα καπηλειά Χόιρικεν.
Οι κλασικοί συρμοί του τραμ μας είναι όλοι
αυθεντικοί και όχι σύγχρονες ανακατασκευές.
Στο μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκονται στην
κατάσταση που ήταν τη δεκαετία του 1970, όταν
εκτελούσαν καθημερινά δρομολόγια.
Αναπαλαιωμένα με αγάπη και φροντίδα θα τα
βρείτε σε άριστη κατάσταση με ξύλινα
καθίσματα και αυθεντικές διαφημιστικές αφίσες
της εποχής.
Σε πολλές αυτοκινητάμαξες, ο οδηγός στέκεται
ακόμα στο στρόφαλο του, κάτι αδιανόητο πλέον
στις σημερινές γραμμές!
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Μισθώστε ένα Bim
Διαδρομές με κλασικούς συρμούς τραμ
Περιηγήσεις στην πόλη και μετάβαση στα καπηλειά Χόιρικεν:
Γνωρίστε τη Βιέννη από μία μοναδική άποψη - με τους κλασικούς συρμούς
τραμ του Rent a Bim. Έτσι, μπορεί να βιώσει κανείς τη μοναδική ατμόσφαιρα
της παλαιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας της Βιέννης με σύγχρονο τρόπο και
στιλ. Η παλαιότερη αυτοκινητάμαξα προέρχεται από το 1913, όταν ακόμα ο
Κάιζερ Φραγκίσκος Ιωσήφ ασκούσε τα καθήκοντα της αυτοκρατορικής
βασιλικής μοναρχίας.
Είτε διασχίσετε την Ρινγκστράσσε και το Κάι, είτε θελήσετε να φτάσετε στις
περίφημες συνοικίες Γιόζεφστατ ή Λέοπολντστατ έως τις περιοχές Γρίντσινγκ ή
Νούσντορφ με τα καπηλειά-Χόιρινκ - με τους κλασικούς συρμούς του τραμ
μας, μπορείτε να διασχίσετε τη Βιέννη άνετα και με την καλύτερη θέα. Εάν το
επιθυμείτε, μπορούμε να σας βρούμε έμπειρους ξεναγούς - εξαιρετικούς
αφηγητές, οι οποίοι κατά τη διαδρομή θα σας εξιστορήσουν όλα όσα αξίζει να
γνωρίζετε για την πόλη και την ιστορία της.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε μία διαδρομή ειδικά για την ομάδα σας. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τον τόπο
επιβίβασης και αποβίβασης.
Ειδικές διαδρομές:
Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι διαδρομές γάμων ή γενεθλίων. Κατόπιν αιτήματος, είναι
δυνατή και η τέλεση θρησκευτικών γάμων στους κλασικούς συρμούς του τραμ μας!
Για τα γενέθλια μπορούμε να αναρτήσουμε ως αριθμό γραμμής στα οχήματα τον αριθμό
ετών του εορτάζοντα και να οργανώσουμε μεγαλοπρεπή ανθοστολισμό.
Επίσης για διαφημιστικές διαδρομές, βερνισάζ, παρουσιάσεις προϊόντων ή συνεντεύξεις
τύπου, τα πρότυπα αναπαλαιωμένα μας οχήματα προσφέρονται για πολλά περισσότερα από
την απλή μεταφορά ατόμων. Ή μήπως έχετε ήδη ζήσει μία εταιρική γιορτή με εξαιρετικό
κέτερινγκ σε μία ειδικά διαμορφωμένη τερματική στάση με ιστορική ατμόσφαιρα; Απλά
μιλήστε μας για τις ιδέες σας!
Τι σας παρέχουμε:
Κατόπιν αιτήματος, τα οχήματα μπορούν να εξοπλιστούν με σύστημα ηχείων (με ασύρματο μικρόφωνο). Για πρόσθετες
υπηρεσίες όπως κέτερινγκ, μουσικούς, ανθοστολισμό ή πολύγλωσση ξενάγηση, σας βρίσκουμε αξιόπιστους
επαγγελματίες.
Σχεδιάζουμε τη διαδρομή και το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ιδέες σας και τις δυνατοτήτες της επιχείρησης. Οι έμπειροι
συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεση σας, προκειμένου να συζητήσετε τις ιδέες σας και να βρείτε την άριστη λύση.
Καταρτίζουμε προσωπικές προσφορές βάσει των απαιτήσεων σας - εσείς απλώς απευθυνθείτε σε μας!
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