Rent a Bim
Oldtimer villamoskörút
Élvezze az elmúlt évtizedek bécsi villamosutazásainak hangulatát Európa egyik
legnagyobb villamoshálózatán, a világ egyik legszebb városában

Csodálatos Bécs:
Pompás épületek a monarchia idejéből, a Prater az óriáskerékkel, "Heurige"-borozók - és sok minden más! Egy
városnézés a legendás Ringstrassén, az Opera és a Hofburg, az extravagáns Művészettörténeti- és
Természettörténeti Múzeum, a Burgtheater (Várszínház) és a Duna-csatorna mentén, és végül egy kirándulás a
Praterbe vagy éppen borozás Grinzig romantikus külvárosában - az Oldtimer-villamossal (amit Bécsben "Bim"nek neveznek) felejthetetlen élményt fog nyújtani.
Szinte semmi sem szabhat határt az Ön személyes kívánságai teljesülésének. Oldtimerjeink elviszik Önt bárhová,
ahol csak villamossín található Bécsben - kereken 180 kilométernyi van belőlük! Nagyobb csoportok szállítása például az állomásokról a hotelekbe, vállalati összejövetelekre, céges kirándulásokra, vagy keretprogramként
kongresszusokra és ülésekre - sem okozhat problémát, mert 8 vasúti és 7 pótkocsi áll rendelkezésre az 1913 és
1964 közötti időszakból.
Amit semmi esetre se mulasszon el:
Különösen hangulatosak az esti utazások a
kivilágított vagonokban - itt balra található
például Bécs egyik híres külvárosának,
Grinzingnek a gyönyörű végállomása.
Oldtimerjeink mind eredetiek és nem
másolatok. Nagy részük olyan állapotban van,
mint amilyenek a múlt évezred 70-es éveiben
voltak,
amikor
még
mindennapos
használatban álltak.
Szeretetteljes és gondos restaurációnak
köszönhetően kitűnő állapotban, fa ülésekkel,
sőt, az akkori idő eredeti reklámplakátjaival
járnak a villamosok.
Sok motorkocsiban még áll a vezető az
irányítókar mellett, ami a menetrend szerinti
járatoknál egyszerűen elképzelhetetlen!
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Városnézés és utazás a "Heurigen"-hez:
Megismerni Bécset egy egészen különleges nézőpontból - mindezt
lehetővé teszik a Rent a Bim Oldtimer villamosai. Így az akkori kornak és
stílusnak megfelelően élheti át Bécs, a régi császárváros egyedülálló
hangulatát. A legrégebbi motorkocsink 1913-ból származik, amikor még
Ferenc József császár kormányozta a császári-királyi monarchiát.
Legyen a kirándulás a Ringstrasse és Kai (rakpart) körül, a Josefstadt
illetve a Leopoldstadt híres kerületeiben, esetleg ki teljesen a grinzingi
borozókig vagy Nußdorfig - teljes kényelemben és kitűnő kilátással
utazhat Bécsen keresztül oldtimerjeinkkel. Kívánságra tapasztalt és
érdekfeszítően mesélő idegenvezetőket közvetítünk, akik az utazás alatt
sok tudnivalót mesélnek a városról és annak történelméről.

Egyedileg állítjuk össze csoportja számára az útvonalat. A ki- és
beszállás helyszínét Ön teljesen szabadon választhatja meg.
Rendkívüli járatok:
Nagyon népszerűekaz esküvői és születésnapi járatok.Kívánságra ugyanis még
igazi esketések is lehetségesek oldtimerjeinken!
Születésnap esetén, járatszámként, szívesen feltűzzük villamosainkra a megfelelő
számot, és gondoskodunk a pompás virágdíszítésről.
Reklámutakra, kiállításokra, termékbemutatókra vagy sajtókonferenciákra
példásan felújított kocsijaink nem csak személyszállításra, hanem ennél sokkal
többre is alkalmasak. Vagy gondolt már Ön egy vállalati ünnepélyre, kitűnő büfével,
egy egyedileg erre a célra berendezett végállomáson, történelmi környezetben?
Egyszerűen ossza meg velünk ötleteit!
Mit nyújtunk Önnek:
Kívánságra ellátjuk a kocsikat egy hangszóró berendezéssel ( vezeték nélküli mikrofonnal), és olyan további
szolgáltatásokhoz, mint büfé, zene, virágdíszítés vagy több nyelven történő idegenvezetés, megbízható
partnereket közvetítünk.
Az Ön elképzelései szerint és az üzemi lehetőségek keretein belül alakítjuk ki az útvonalat és a menetrendet.
Tapasztalt munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre, hogy Önökkel együtt beszéljék át elképzeléseiket, és
hogy közösen tudják megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.
Egyedi ajánlatokat készítünk az Önök kívánságainak megfelelően - jelentkezzenek egyszerűen nálunk!
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