Magische kerstborrel
en eindejaarsgeschenken

Wat wij bieden
Programma
Wat is er mooier dan een kerstborrel op de
meest magische plek van Rotterdam? Vanaf
13 december toveren we onze tuinen om
tot een uniek en groen winterwonderland.
Denk aan een sprookjesachtige setting met
lichtjes, vuurkorven, kerstmuziek, zitjes
met schapenvachten. Een unieke beleving,
welke jouw Rotterdamse hart sneller laat
kloppen.
We ontvangen je collega’s en/of relaties op ons
overdekte entreeplein met glühwein en warme choco
met slagroom. Vervolgens maken jullie een winterse
wandeling door onze mooi verlichte tuin om als eerste
aan te komen bij het “mystieke” Ankerplein, wat
geflankeerd wordt door prachtige ceders. Onder het
genot van passende warme en koude winterhapjes,
maakt sfeervolle kerstmuziek het gevoel en de
beleving helemaal compleet.
We vervolgen de route en als tweede stop komen
jullie aan in tuin Perenhof, waar heerlijke drankjes
geschonken worden vanuit onze feestelijke winterbar.
Je zoekt een fijne plek rond de vuurschalen waar je
kastanjes kunt poffen of marshmallows roosteren.
We serveren hier nog een lekker dessert.

Een compleet verzorgde borrel van 2,5 uur op een
unieke locatie inclusief verschillende warme en koude
hapjes en drankjes.
De prijs hiervoor bedraagt € 69,50 p.p.

Duurzame en groene
eindejaarsgeschenken
Ben je nog op zoek naar een duurzaam, groen en
lokaal eindejaarsgeschenk? Wij hebben diverse
mogelijkheden!
Een Wandelkaart. Geef een Trompenburg
beleving cadeau. Een jaar onbeperkt genieten
van onze tuinen.
Een gepersonaliseerd kerstpakket. Samen
met jou stellen we graag een pakket op maat
samen. We hebben bijzondere producten in
assortiment. Denk aan honing uit onze tuin,
houten serveerplanken gefabriceerd van hout uit
onze tuinen en diverse mooie boeken.
Een Museumjaarkaart. Met de museumjaarkaart
kun je meer dan 450 musea bezoeken, waaronder
Trompenburg.

Beschikbare data

De kerstborrel is boekbaar op 13 t/m 16 december
en van 19 t/m 22 december. Tijdsloten van 17.00 –
19.30 uur of van 20.00 – 22.30 uur
Perfecte setting voor een unieke winterborrel
Mogelijk voor gezelschappen vanaf 20 personen
Ook exclusief af te huren voor uw privé
gezelschap
Hapjes en drankjes op beschutte plekken
Foute kersttruien zijn toegestaan
Frisse neus en een blijvende herinnering
verzekerd
Ben je geïntresseerd of wil je overleggen voor de
mogelijkheden, neem gerust contact met ons op.
Wacht hier niet te lang mee, we hebben beperkte
beschikbaarheid. Contact via
evenementen@trompenburg.nl

Mocht je besluiten je kerstborrel of kerstgeschenken
bij Trompenburg af te nemen, draag je heel direct
bij aan het behoud van de tuinen. Dat vinden wij een
warme en dankbare kerstgedachte!

