Rent a Bim
Tramritten met oldtimers
Geniet van het flair van de Weense tramway uit vroeger jaren op één van de
grootste tramnetten van Europa in een van de mooiste steden van de wereld

Wenen - een heerlijke stad om te zijn
Je hebt er de schitterende gebouwen uit de tijd van de monarchie, het Prater met het reuzenrad, de wijnlokalen – en nog veel
meer! Een rondrit door de stad over de legendarische Ringstraße, langs opera en Hofburg, het mondaine kunsthistorische en
het natuurhistorische museum, het Burgtheater en het Donaukanaal, en tot slot een bezoek aan het Prater of een wijnlokaal
resp. restaurant bij een wijnboer, een "Heurige" in het romantische voorstadje Grinzing - met een oldtimertram (in Wenen
"Bim" genoemd) wordt het een onvergetelijke belevenis.
Haast al uw persoonlijke wensen kunnen hier in vervulling gaan. Overal waar in Wenen tramrails liggen – en dat zijn toch
zo'n 180 kilometer - kunnen onze oldtimers rijden! Ook het vervoer van grotere groepen - bijvoorbeeld van de treinstations
naar het hotel, voor bedrijfsfeesten, bedrijfsuitjes of als bijprogramma voor congressen en conferenties - is geen enkel
probleem, want er staan 8 spoorwagons met motor en 7 bijwagons ter beschikking. Die zijn gebouwd tussen 1913 en 1963.
Wat u echt niet mag missen:
Bijzonder sfeervol zijn de avondritten in de
verlichte wagons - hier links bijvoorbeeld in het
prachtige eindstation van Grinzing, het beroemde
Weense voorstadje met vele wijnlokalen.
Onze oldtimers zijn allemaal origineel en niet
nagebouwd. Zij verkeren voor het grootste deel in
de staat van de jaren zeventig van het vorige eeuw,
toen zij nog elke dag rondreden.
Zorgvuldig en met veel liefde gerestaureerd zijn ze
in optimale staat, met houten banken en zelfs
originele aanplakbiljetten uit die tijd.
Veel spoorwagons met motor worden door de
bestuurder zelfs nog handmatig bediend, wat bij
het regulaire vervoer domweg onvoorstelbaar is!
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Rondrit door de stad en naar de wijnlokalen:
Wenen leren kennen vanuit een heel bijzonder perspectief - met de oldtimertrams
van Rent a Bim is dat mogelijk. Het unieke flair van de oude keizerstad je kunt
Wenen op die manier helemaal in stijl leren kennen, en je kunt je voorstellen hoe
men er vroeger heeft rondgereden. Onze oudste spoorwagon met motor stamt uit
1913, toen in de tijd van het keizerrijk Kaiser Frans Joseph nog aan de regering
was.
Een rondje langs de Ringstraße en de kade, door de beroemde wijken Josefstadt
of Leopoldstadt of naar de voorstadjes Grinzing of Nußdorf met hun wijnlokalen
– heel comfortabel rijdt u in onze oldtimers op uw gemak door Wenen, met het
allermooiste uitzicht. Desgewenst zorgen wij voor een ervaren gids die tijdens de
rit spannend kan vertellen over allerlei wetenswaardigheden met betrekking tot de
stad en zijn geschiedenis.
De route leggen wij speciaal met het oog op uw groep vast. De in- en
uitstapplaatsen kunt u zelf bepalen.
Bijzondere ritten:
Bijzonder geliefd zijn onze bruilofts- en verjaardagsritten. En inderdaad - desgewenst is het
ook mogelijk om in een van onze oldtimers in het huwelijk te treden!
Bij verjaardagen geven we de wagons graag de leeftijd van de jarige als lijnnummer, we
zorgen ook voor prachtige bloemen.
En of het nu om reclameritten, vernissages, productpresentaties dan wel persconferenties
gaat – onze voorbeeldig gerestaureerde wagons zijn voor veel meer geschikt dan uitsluitend
voor het vervoer van personen. Wat denkt u bijvoorbeeld van een bedrijfsfeest in een
historische ambiance, met een voortreffelijke catering op een speciaal daarvoor ingericht
eindstation? Laat u ons weten wat u voor ideeën hebt!
Wat wij voor u kunnen doen:
Desgewenst kunnen de wagons worden voorzien van luidsprekers (met draadloze microfoon). Voor extra service zoals
catering, muzikanten, bloemstukken of meertalige gidsen brengen wij u in contact met betrouwbare partners.
Wij leggen een route en een dienstregeling vast die op uw ideeën aansluiten en binnen onze mogelijkheden passen. Onze
ervaren medewerkers staan graag tot uw beschikking om samen met u uw ideeën door te spreken en de optimale oplossing
te vinden.
Wij maken een individuele offerte op basis van uw persoonlijke wensen - neem gewoon even contact met ons op!
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