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Reisaanbieding

Reis net als Residence naar 
New York en overnacht in het 
inspirerende Crosby Street 
Hotel, in hartje SoHo.
 
Bruisend New York is het gehele jaar door in 
trek. De stadswijk SoHo is samen met  
Greenwich en TriBeCa het meest trendy en 
hippe deel van Manhattan. In het kloppende 
hart van SoHo, tussen Prince Street en 
Spring Street, ligt het luxueuze Crosby 
Street Hotel in een rustige straat verscholen. 
Het kleurrijke boetiekhotel is ingericht door 
eigenaar en interior designer Kit Kemp. Van-
uit het hotel wandelt u naar beroemde res-
taurants en bars, talrijke galeries, bijzondere 
winkels en artistieke boetiekjes. 
Het hotel telt 86 fraaie hotelkamers en sui-
tes, verdeeld over elf verdiepingen. Overal 
zijn hoge plafonds en kamerhoge ramen. 
Kit Kemp weet met een ongekende flair het 
strakke maar kleurrijke hotelinterieur te  
combineren met haar indrukwekkende 
kunstcollectie. Het hotel beschikt over The 
Crosby Bar, een privé-tuin, een salon voor 
uitsluitend hotelgasten en een volledig  
uitgeruste fitnessruimte die 24 uur per dag 
open is.

VANAF € 1095 P.P. VOOR 4-DAAGS ARRANGEMENT

New York
Overnachten in hartje SoHo

REISAANBIEDING 
4-daags Residence-arrangement New York vanaf  
€ 1095 per persoon. Vertrek op vrijdag of zaterdag. 
Geldig t/m 31 maart 2014. 

INCLUSIEF: 
•  Vliegreis KLM economy class Amsterdam - New York
•  Twee overnachtingen in een superior room van 

32 vierkante meter 
• 2 x ontbijt
• Welkomstpresentje bij aankomst
•  Kamer upgrade bij aankomst op basis van  

beschikbaarheid
• Stadsgids van New York

EXCLUSIEF:
Visum, eenpersoonskamertoeslag, calamiteitenfonds  
€ 2,50 en verzekeringen. De arrangementsprijs is 
gebaseerd op de goedkoopste boekingsklasse van 
KLM, als deze volgeboekt is kan tegen bijbetaling 
uitgeweken worden naar een hogere klasse.

DEZE REIS BOEKEN?
Bel 020-6730773 of mail info@valerius.nl naar  
Valerius Reizen. De ANVR/SGR-voorwaarden zijn op 
deze aanbieding van toepassing. Deze reis is exclusief 
samengesteld voor Residence door Valerius Reizen.


