
  

Paketti 1:
BREAKFAST + KAUPUNKIKÄVELY

aamiainen, kokouskabinetti, opastettu kaupunkikävely

WalkHelsingin kautta voit tilata opastetun kaupunkikävelyn ja kokouspaketin 
Helsinger-ravintolasta. Helsinger sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa 

(Aleksanterinkatu 23, Kolmen sepän patsaan vieressä).

AIKATAULU:

- klo 8.30 Aamiainen Helsingerin kabinetissa (sis. Eggs Benedict Classic, pientä makeaa, 
Tuoremehua, kahvia/teetä sekä kokousvedet kuplilla/kuplaton).

- Kabinetti käytössä kokousta varten 8.30 - 11.30. Kokoustila sisältää LED-näytön, johon jakoyhteys 
langattomasti ja kaapelilla, Wifi-yhteyden ja muistiinpanovälineet.

- klo 11.45 WalkHelsingin opastettu kaupunkikävely tai ulkopakopeli (kesto noin 90-120 min.). Valitse 
seuraavista: 

● Murhakävely Helsingin keskustassa. True crime-kierroksella sukelletaan kaupungin 
rikoshistoriaan. Lähtö: Vanha Kirkkopuisto. Päättyy Senaatintorille.

● Helsingin kummitukset. Millaiset henget kaupunkia ovat piinanneet? Lähtö: Vanha Kirkkopuisto. 
Päättyy Senaatintorille.

● Empire-Helsingin taideaarteet. Retki kulttuuri- ja taideystäville. Lähtö: Yliopisto, Unioinkatu 34.
● Historiallinen Esplanadi. Vanhan ja kauniin puiston tarinoita. Lähtö: Pohjoisesplanadin ja 

Unioninkadun kulma.
● Ulkopakopeli Kruununhaan taivaa alla. Hauskassa ulkopakopelissä ratkotaan tehtäviä 

Kruununhaan kaupunginosassa. Jakakaa ryhmänne 2-5 hengen kisatiimeihin, jotka mittelevät 
toisiaan vastaan. Nopein voittaa.

PAKETTI 1:N HINTA
(sisältää aamiaisen, kabinetin 3 h ja opastetun kaupunkikävelyn/ulkopakopelin) 

450 euroa (max. 5 hlö)
Lisähenkilöt 60 e / hlö

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv. 

Laskutus: WalkHelsinki lähettää paketista laskun asiakkaalle. Jos haluatte paketin lisäksi tilata 
muuta tarjoilua, ruokajuomia, yms. niin niistä maksu paikan päälle ravintolaan.



  

Paketti 2:
GOOD MORNING + KAUPUNKIKÄVELY

aamiainen, kokouskabinetti, lounas, opastettu kaupunkikävely

AIKATAULU:

- klo 8.30 Aamiainen Helsingerin kabinetissa (sis. Marjasmoothie sekä juustotäytteinen croissant, 
kahvia/teetä sekä kokousvedet kuplilla/kuplaton) 

- Kabinetti käytössä kokousta varten 8.30 - 12.00. Kokoustila sisältää LED-näytön, johon jakoyhteys 
langattomasti ja kaapelilla, Wifi-yhteyden ja muistiinpanovälineet.

- klo 12.00 Helsingerin lounas (Kahden ruokalajin menu salissa, kahvia/teetä ja pientä makeaa)

- klo 13.15 WalkHelsingin opastettu kaupunkikävely tai ulkopakopeli (kesto noin 90-120 min.). Valitse 
seuraavista: 

● Murhakävely Helsingin keskustassa. True crime-kierroksella sukelletaan kaupungin 
rikoshistoriaan. Lähtö: Vanha Kirkkopuisto. Päättyy Senaatintorille.

● Helsingin kummitukset. Millaiset henget kaupunkia ovat piinanneet? Lähtö: Vanha Kirkkopuisto. 
Päättyy Senaatintorille.

● Empire-Helsingin taideaarteet. Retki kulttuuri- ja taideystäville. Lähtö: Yliopisto, Unioinkatu 34.
● Historiallinen Esplanadi. Vanhan ja kauniin puiston tarinoita. Lähtö: Pohjoisesplanadin ja 

Unioninkadun kulma.
● Ulkopakopeli Kruununhaan taivaa alla. Hauskassa ulkopakopelissä ratkotaan tehtäviä 

Kruununhaan kaupunginosassa. Jakakaa ryhmänne 2-5 hengen kisatiimeihin, jotka mittelevät 
toisiaan vastaan. Nopein voittaa.

PAKETTI 2:N HINTA 
(sisältää aamiaisen, kabinetin 3-4 h, lounaan ja opastetun kaupunkikävelyn/ulkopakopelin) 

550 euroa (max. 5 hlö)
Lisähenkilöt 75 e / hlö

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Laskutus: WalkHelsinki lähettää paketista laskun asiakkaalle. Jos haluatte paketin lisäksi tilata 
muuta tarjoilua, ruokajuomia, yms. niin niistä maksu paikan päälle ravintolaan.



  

Paketti 3:
GOOD AFTERNOON + KAUPUNKIKÄVELY

lounas, kokouskabinetti, iltapäiväkahvit, opastettu kaupunkikävely

AIKATAULU:

- klo 12.00 lounas Helsingerissä (Kahden ruokalajin menu salissa, kahvia/teetä ja pientä makeaa)

- Kabinetti käytössä kokousta varten 13.00 - 16.30. Kokoustila sisältää LED-näytön, johon jakoyhteys 
langattomasti ja kaapelilla, Wifi-yhteyden ja muistiinpanovälineet.

- Iltapäivän aikana kahvia / teetä ja mantelicroissant.

- klo 16.45 WalkHelsingin opastettu kaupunkikävely tai ulkopakopeli (kesto noin 90-120 min.). Tämän 
voi toteuttaa myös ennen kokousta klo 10.00. Valitse seuraavista: 

● Murhakävely Helsingin keskustassa. True crime-kierroksella sukelletaan kaupungin 
rikoshistoriaan. Lähtö: Vanha Kirkkopuisto. Päättyy Senaatintorille.

● Helsingin kummitukset. Millaiset henget kaupunkia ovat piinanneet? Lähtö: Vanha Kirkkopuisto. 
Päättyy Senaatintorille.

● Empire-Helsingin taideaarteet. Retki kulttuuri- ja taideystäville. Lähtö: Yliopisto, Unioinkatu 34.
● Historiallinen Esplanadi. Vanhan ja kauniin puiston tarinoita. Lähtö: Pohjoisesplanadin ja 

Unioninkadun kulma.
● Ulkopakopeli Kruununhaan taivaa alla. Hauskassa ulkopakopelissä ratkotaan tehtäviä 

Kruununhaan kaupunginosassa. Jakakaa ryhmänne 2-5 hengen kisatiimeihin, jotka mittelevät 
toisiaan vastaan. Nopein voittaa.

PAKETTI 3:N HINTA 
(sisältää lounaan, kabinetin 3-4 h, iltapäiväkahvit ja opastetun kaupunkikävelyn)

550 euroa (max. 5 hlö)
Lisähenkilöt 75 e / hlö

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Laskutus: WalkHelsinki lähettää paketista laskun asiakkaalle. Jos haluatte paketin lisäksi tilata 
muuta tarjoilua, ruokajuomia, yms. niin niistä maksu paikan päälle ravintolaan.



  

Paketti 4:
WALKHELSINGER-MENU + KAUPUNKIKÄVELY

- Ruokailu Helsingerissä. Voidaan toteuttaa ravintolan aukioloaikoina.

Menu: Tomaattia, Burrataa & Jalopenoa, Jokirapurisottoa, Vadelmasorbettia ja Mascarponevaahtoa, 
Kahvia/teetä. 

- WalkHelsingin opastettu kaupunkikävely tai ulkopakopeli (kesto noin 90-120 min.). Valitse 
seuraavista: 

● Murhakävely Helsingin keskustassa. True crime-kierroksella sukelletaan kaupungin 
rikoshistoriaan. Lähtö: Vanha Kirkkopuisto. Päättyy Senaatintorille.

● Helsingin kummitukset. Millaiset henget kaupunkia ovat piinanneet? Lähtö: Vanha Kirkkopuisto. 
Päättyy Senaatintorille.

● Empire-Helsingin taideaarteet. Retki kulttuuri- ja taideystäville. Lähtö: Yliopisto, Unioinkatu 34.
● Historiallinen Esplanadi. Vanhan ja kauniin puiston tarinoita. Lähtö: Pohjoisesplanadin ja 

Unioninkadun kulma.
● Ulkopakopeli Kruununhaan taivaa alla. Hauskassa ulkopakopelissä ratkotaan tehtäviä 

Kruununhaan kaupunginosassa. Jakakaa ryhmänne 2-5 hengen kisatiimeihin, jotka mittelevät 
toisiaan vastaan. Nopein voittaa.

PAKETTI 4:N HINTA: 

Opastettu kävely hlömäärän mukaan: 
1-10 hlö: 225 e, 11-20 hlö 300 e, 21-30 hlö 45 e. Hintoihin lisätään voimassa ole alv.

WalkHelsinger Menu 59 e / hlö

Laskutus: WalkHelsinki lähettää kävelystä laskun asiakkaalle. Menu maksetaan paikan päällä 
ravintolaan.

Tiedustelut ja varaukset:
info@walkhelsinki.fi, 0445242520 
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