Trompenburg

Kerst
pakketten

In de basis hetzelfde
Kerstpakketten uit Trompenburg
Tuinen & Arboretum zouden natuurlijk
geen echte Trompenburg kerstpakketten zijn als we er geen groene
draai aan geven. Daarom bestaat
ieder pakket in de basis uit een aantal
groene elementen. Te beginnen met
vers geknipt Trompenburg groen.
Tien takken die het pakket nog feestelijker maken en de kerstdagen thuis
helemaal completeren. Daarnaast zitten er in ieder pakket een wandeling
op papier én twee toegangskaarten
voor Trompenburg Tuinen & Arboretum. Zo kunnen uw medewerkers in
deze tijden van corona, lockdowns
en stress in het nieuwe jaar heerlijk
komen genieten van de rust van onze
tuin.
Dit basispakket vormt de groene
basis van de twee onderstaande
pakketten waar u uit kunt kiezen. De
waarde van het basispakket (€ 25) is
bij de pakketprijzen inbegrepen.

Kerstpakketten uit Trompenburg Tuinen & Arboretum
Wat. Een. Jaar. Trompenburg Tuinen & Arboretum heeft in de 200 jaar van
haar bestaan veel meegemaakt, maar 2020 staat toch wel in de top 3 van
vreemdste jaren ooit. Ondanks alles willen we dit jaar tóch graag feestelijk
afsluiten. Daarom bedachten we Kerstpakketten uit Trompenburg Tuinen &
Arboretum. En aangezien we bij Trompenburg gek zijn op alles wat groeit en
bloeit, hebben we dat uiteraard terug laten komen in deze unieke Kerstpakketten. Pakketten waarmee u uw relaties en personeel iets bijzonders cadeau
geeft en waarmee u Trompenburg een bijzonder steuntje in de rug geeft. En
eerlijk is eerlijk, dat kunnen we goed gebruiken.

Extra opties voor alle pakketten
Jaren geleden sneuvelde er in Trompenburg een Honingboom (oftewel
een Sophora japonica). Hij heeft
vervolgens jarenlang op de bodem
van een sloot gelegen. Een eeuwenoude techniek om de houtkwaliteit te
verbeteren. Uiteindelijk is deze boom
verzaagd tot Trompenburg Happenplanken! Deze schitterende planken
zijn gemaakt door Van Bomen en
voorzien van ons logo. Ze zijn verkrijgbaar in twee formaten en liggen
te popelen om nog tientallen jaren de
gezelligste borrels op te leuken. Een
tijdloze aanvulling op bovenstaande
Kerstpakketten. Hap wel snel, want
op=op. Grote plank: € 37,50, Kleine
plank: € 32,50.

VogelPakket
Trompenburg is een geliefde pleisterplaats voor heel veel vogels. Van ijsvogels
tot sperwers en van uilen tot zebravinken. Om de gevederde vrienden ook in
de rest van de stad te helpen, hebben we daarom het VogelPakket. Boordevol
vogelattributen voor balkon of tuin. Inclusief het boek ‘Vogels van dichtbij’,
zodat de ontvangers van dit mooie pakket ook direct kunnen herkennen wat er
allemaal op al dat lekkers af komt. Het VogelPakket is verkrijgbaar in meerdere
varianten vanaf € 60.
Dichtbij Huis Pakket
Wat je van ver haalt is lekker, gaat
niet meer op tegenwoordig. Hoe
dichterbij gehaald, hoe beter. En dus
hebben we schitterende pakketten
boordevol lekkers uit Trompenburg
en van Rotterdamse ondernemers.
Van pompoenen tot heerlijke
kweepeergelei en van een schitterend
wildplukkookboek tot een Shiitake
stammetje of doe-het-zelf bonbons
van het Rotterdamse Pineut. Het
Dichtbij Huis Pakket is verkrijgbaar in
meerdere varianten vanaf € 49,50.

Puur Trompenburg Pakket
Trompenburg is meer dan een
verzameling bomen en planten. Het
is 200 jaar geschiedenis. Met dit Puur
Trompenburg Pakket haalt u een
beetje van dit groene icoon in huis.
Het boekje Grenzeloos Groen en de
Trompenburg Happenplank
- gemaakt van onze eigen Honingboom - zijn slechts twee van de
ingrediënten van dit pure pakket. Het
Puur Trompenburg pakket is verkrijgbaar vanaf € 67,50.

Nog meer plankjes
Naast happenplanken van de Honingboom, hebben we ook een groot
aantal Olijfessen plankjes. Deze borrelplankjes zijn een geweldige aanvulling op een Kerstpakket uit Trompenburg Tuinen & Arboretum. Uiteraard
ook heel leuk om los te geven.
Stel zelf een pakket samen.
Wilt u liever een custom made pakket? Dat kan natuurlijk ook. We beginnen met het basispakket en vullen
het aan naar uw (kerst)wensen!
Meer weten of interesse?
Ga dan snel naar
www.trompenburg.nl/kerst of neem
contact op met Hester Avis via
zakelijk@trompenburg.nl of
06 41323456.

