Rent a Bim
Przejażdżki zabytkowymi tramwajami

Niech poczują Państwo atmosferę wiedeńskich tramwajów z ubiegłego wieku,
będących częścią jednej z największych sieci komunikacji tramwajowej w Europie
- w jednym z najpiękniejszych miast świata

Wspaniały Wiedeń:
Okazałe budowle z czasów monarchii, park Prater ze swoim diabelskim młynem, liczne tawerny - oraz jeszcze więcej
atrakcji! Przejażdżka po mieście, wzdłuż legendarnej Ringstraße, koło opery i pałacu cesarskiego Hofburg, koło
światowego Muzeum Historii Naturalnej i Historii Sztuki, Teatru Zamkowego, wzdłuż Dunaju, a następnie wycieczka do
parku Prater lub do tawerny w Grinzing, na romantycznych przedmieściach stolicy -zabytkowym tramwajem (zwanym w
Wiedniu "Bim") - stanie się niezapomnianym przeżyciem.
Uwzględnimy wszelkie Państwa życzenia - bez jakichkolwiek ograniczeń. Gdziekolwiek w Wiedniu leżą szyny tramwajowe
- a tworzą one trasę liczącą 180 kilometrów - tam zawiozą Państwa nasze zabytkowe tramwaje! Również transport
większych grup, jak chociażby z dworców do hoteli, na przyjęcia firmowe, wycieczki zakładowe, a także organizacja
kongresów i posiedzeń nie stanowi dla nas żadnego problemu. Do Państwa dyspozycji jest 8 wagonów motorowych oraz 7
zwykłych z lat 1913 - 1963.
Tego nie można przegapić:
Szczególnie nastrojowe są wieczorne przejażdżki
w oświetlonych wagonach - tu po lewej stronie np.
na przepięknym przystanku końcowym na
przedmieściach Wiednia, w słynnej dzielnicy
tawern - Grinzing.
Wszystkie nasze zabytkowe tramwaje są
oryginalne i nie są rekonstrukcjami dawnych
pojazdów. W dużej mierze są one w stanie z lat
70-tych ubiegłego wieku, kiedy to były w
codziennym użytku.
Odrestaurowane troskliwie i z miłością, są dzisiaj
w doskonałym stanie, posiadają drewniane
siedzenia, a także nawet oryginalne plakaty
reklamowe z tamtych lat.
W wielu wagonach motorowych motorniczy stoi
jeszcze przy swojej korbce, co jest po prostu
niewyobrażalne w regularnym ruchu!
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Przejażdżki zabytkowymi tramwajami
Przejażdżki po mieście i do tawern:
Zabytkowe tramwaje Rent a Bim umożliwią Państwu poznanie Wiednia z
wyjątkowej perspektywy. Stylowo oraz zgodnie z duchem czasu poczują
Państwo jedyną w swoim rodzaju atmosferę tego starego cesarskiego miasta.
Nasz najstarszy wagon pochodzi z 1913r., kiedy to cesarz Franciszek Józef
stworzył dualistyczną monarchię.
Przejażdżka dookoła Ringstraße i nabrzeża, przez słynne dzielnice Josefstadt lub
Leopoldstadt, aż do tawern w Grinzing lub Nußdorf - w naszych zabytkowych
tramwajach przejadą Państwo spokojnie i wygodnie przez Wiedeń, mając
najlepszy widok na miasto. Na życzenie przejażdżkom będą towarzyszyć nasi
doświadczeni przewodnicy, którzy podczas jazdy w niezwykle fascynujący
sposób opowiedzą Państwu historię miasta oraz ciekawostki z nim związane.
Trasę przejażdżki ustalimy dla Państwa indywidualnie. Państwo sami podejmują
decyzję dotyczącą miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejażdżki.
Przejażdżki na szczególne okazje:
Dużą popularnością cieszą się nasze przejażdżki weselne i urodzinowe. W naszych
zabytkowych tramwajach na życzenie organizujemy także ceremonie ślubne!
Na uroczystości urodzinowe pojazdy otrzymują od nas numer linii w postaci odpowiedniej
liczby, zapewniamy także okazałe ozdoby kwiatowe.
Nasze wzorowo odrestaurowane pojazdy nadają się do czegoś więcej niż tylko do przewozu
osób. U nas można zorganizować także przejażdżki reklamowe, wernisaże, prezentacje
produktów oraz konferencje prasowe. A może myśleli Państwo o przyjęciu firmowym z
wybornym cateringiem, w historycznej atmosferze, na specjalnie do tego przygotowanym
przystanku końcowym? Proszę podzielić się z nami swoim pomysłem!
Nasza oferta:
Na życzenie pojazdy mogą zostać wyposażone w urządzenia nagłaśniające (z mikrofonem bezprzewodowym). Dodatkowe
usługi takie jak catering, obecność muzyków, ozdoby kwiatowe lub obecność wielojęzycznego przewodnika zapewniają
nasi niezawodni partnerzy.
Trasę oraz rozkład jazdy dopasujemy, w ramach naszych możliwości, do Państwa życzeń. Nasi doświadczeni pracownicy
są stale do Państwa dyspozycji i z przyjemnością omówią z Państwem wszelkie pomysły i pomogą znaleźć optymalne
rozwiązanie.
W oparciu o Państwa życzenia tworzymy indywidualne oferty - wystarczy się z nami skontaktować!
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