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Bucuraţi-vă de atmosfera tramvaiului vienez al secolelor trecute pe una dintre cele mai 

mari reţele de tramvaie din Europa într-unul dintre cele mai frumoase oraşe ale lumii 
 

   

 

 

Minunata Viena: 

Acestea sunt cele mai minunate construcţii din timpul monarhiei, parcul Prater cu Roata lui uriaşă, localurile de 

azi - şi multe altele! Un circuit al oraşului de-a lungul legendarei străzi Ringstraße, pe lângă Operă şi Palatul 

Hofburg, încântătorul Muzeu de Istoria Artei şi de Istorie Naturală, Teatrul Naţional, de-a lungul canalului 

Dunării şi în final excursia în parcul Prater sau chiar până în suburbia romantică Grinzing de azi -cu un tramvai 

de epocă(numit „Bim" în Viena) devine o experienţă de neuitat. 
 

Nu există nicio limită pentru propriile dvs. dorinţe. Tramvaiele noastre de epocă vă conduc oriunde sunt şine de 

tramvai în Viena - şi acestea sunt de cel puţin 180 kilometri! Chiar şi transferul grupelor mai mari, de exemplu de 

la gări la hoteluri, pentru festivităţile organizate de firme, excursii ale companiilor sau ca program cadru pentru 

congrese şi conferinţe nu reprezintă nicio problemă, deoarece sunt la dispoziţie 8 automotoare şi 7 vagoane 

fabricate din 1913 până la 1963. 
 

Ce nu ar trebui să pierdeţi: 

Foarte impresionante sunt călătoriile pe 

înserat în vagoanele iluminate - aici aveţi link-

uri ca exemplu cu minunatul capăt de linie din 

cunoscuta suburbie vieneză de azi Grinzing. 

Tramvaiele noastre de epocă sunt complet 

originale şi niciunul nu este reconstruit. Ele 

sunt în mare parte în starea din anii ’70 ai 

mileniului trecut, pe când erau încă în uzul 

zilnic. 

Restaurate cu dragoste şi grijă ele se prezintă 

în cea mai bună condiţie, cu scaune de lemn şi 

chiar cu afişele publicitare originale din acele 

vremuri. 

În majoritatea automotoarelor vatmanul stă 

chiar la manivelă, ceea ce în cazul liniilor 

regulate este pur şi simplu de neînchipuit ca 

mod de funcţionare! 

 



Rent a Bim (Închiriază un tramvai) -  

Călătorii cu tramvaie de epocă 

A - 1030 Wien, Fruethstraße 11 | AUSTRIA 

Telefon   +43 - (0)1  892 13 34 Internet  www.rentabim.at 

Telefax   +43 - (0)1  892 13 34 - 88 E-Mail    info@rentabim.at 
 

Rent a Bim 
Călătorii cu tramvaie de epocă  

 
 
 

 

Circuite ale oraşului şi ghizi de azi: 

Este posibil să cunoaştem Viena dintr-o perspectivă complet diferită - cu 

tramvaiele de epocă ale firmei Rent a Bim (Închiriază un tramvai). 

Atmosfera unică a vechiului oraş imperial Viena se trăieşte potrivit 

perioadei şi stilului. Cele mai vechi automotoare sunt din anul 1913, pe 

când împăratul Franz Joseph conducea guvernul monarhiei imperiale. 

Dacă ajungeţi vreodată în jurul străzii Ringstraße şi Kai, prin cunoscutele 

cartiere Josefstadt sau Leopolstadt până la localităţile de azi Grinzing sau 

Nußdorf - este foarte comod şi aveţi cea mai bună privelişte din 

tramvaiele noastre de epocă când călătoriţi în linişte prin Viena. La dorinţa 

dvs. vă oferim ghizi experimentaţi care în timpul călătoriei vă povestesc 

fascinant şi vă relatează tot felul de lucruri interesante despre oraş şi 

istoria lui. 

Ruta dvs. este realizată în mod individual pentru grupul dvs.. Puteţi decide liber locurile de urcare şi coborâre. 
 

Itinerarii speciale: 

Foarte populare sunt itinerariile noastre pentrucăsătorii şi zile de aniversare.La 

cerere sunt posibile chiar şi înmormântări cu tramvaiele noastre de epocă! 

Pentru zile de naştere decorăm cu plăcere tramvaiele cu numerele respective ca 

numărul liniei şi realizăm ornamente florale minunate. 

Chiar şi în cazul itinerariilor publicitare, a vernisajelor, prezentărilor de produse sau a 

conferinţelor de presă - vehiculele noastre restaurate adecvat sunt potrivite pentru 

mai mult decât doar transportul de persoane. Sau v-aţi gândit vreodată la o festivitate 

organizată de firmă cu catering desăvârşit la un capăt de linie într-un ambient istoric 

special amenajată pentru această ocazie? Spuneţi-ne pur şi simplu ideile dvs.! 

 

Ce vă oferim: 

La cerere vehiculele pot fi echipate cu o instalaţie de difuzoare (cu microfon fără fir) iar pentru servicii adiţionale 

precum catering, orchestră, ornamente florale sau ghizi pentru mai multe limbi putem face rost de parteneri de 

încredere. 

Realizăm ruta şi planul de călătorie conform concepţiilor dvs. şi în cadrul posibilităţilor funcţionale. Vă punem cu 

plăcere la dispoziţie angajaţii noştri experimentaţi pentru a discuta cu ei concepţiile dvs. şi pentru a găsi o soluţie 

optimă. 

Realizăm oferte individuale pe baza cererilor dvs. - vă rugăm doar să ne contactaţi! 

 

 

 

 


