
WELLNESS WALKS
IN HELSINKI CENTRAL PARK FOREST

Take a refreshing, envigorating nature walk in the heart of Helsinki with a local outdoor guide.  

This 90-minute walk will take you into an actual forest, following the walking paths and trails in Helsinki

Central Park. Breath fresh air, enjoy nature, relax and refresh your body and mind. Your guide will also tell

you about nature's healing effects and Finnish way of life.  

Regular wellness walks from Myö Hostel 

Wednesdays 18-19.30 

Price: 20 euros per person (incl. VAT 24%) 

You can pay with cash or card before walk starts 

Duration 90 minutes. The walk is suitable for anyone, as long

as you can walk in the forest paths or uneven terrain. Please

dress according to the weather and wear comfortable walking

shoes. 

Sign up latest 24 hours in advance by sending email

to virva@kuntovirkku.fi. If you want to sign up on the same day,

check the availability by calling. Welcome! 

Recharge your brain and body!  

your mood is lifted 

your blood pressure is lower 

your senses sharpen to

interact with nature and your

brain feels recharged 

Health effects after spending
one hour in nature: 

Lähde hyvinvointikävelylle Helsingin Keskuspuistoon! 

Seurailemme kävelyteitä ja metsäpolkuja, hengitämme raikasta ilmaa,

nautimme luonnosta ja rentoudumme. Keho ja mieli virkistyvät ja

palautuvat! Kuulet myös luonnon hyvinvointivaikutuksista.  

Lähtö Myö Hostellilta keskiviikkoisin 18-19.30 

Hinta: 20 euroa / hlö  

(sis. alv.  24%, maksu käteisellä tai kortilla ennen kävelyn alkua) 

Kesto 90 minuuttia. Kävely sopii kaikenkuntoisille, kunhan pystyt

kävelemään metsäpoluilla hieman epätasaisessa maastossa. Pukeudu

sään mukaan ja varustaudu kunnollisilla kävelykengillä. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään vuorokautta ennen lähettämällä

sähköpostia virva@kuntovirkku.fi. Jos ilmoittaudut saman päivän aikana,

varmista saatavuus puhelimitse. Tervetuloa! 

Lataa akut luonnossa!

Oppaasi / Your guide 
Virva Niissalo 

 
Kuntovirkku, Helsinki 

+358 50 379 2879  
virva@kuntovirkku.fi    

Coming with a group? Book your own walk!  
max 8 participants 120 € + VAT 24%  
additional participants 15 € per person + VAT 24%


