
 
 
 
 

Vivência Quântica 
Parque Nacional Peneda-Gerês 

 
 
Pensado especialmente em si, a Rometria convida-o a participar num evento único, dando-lhe a 
conhecer um lugar mágico. 
 
 
 

 
 
 
 
Surpreenda-se! 
 
Esta experiência destina-se a todas as pessoas que desejam sair das suas rotinas e emergir num 
fim-de-semana em contacto com a Natureza. O local da vivência é acolhedor, estimulante para a 
sua vitalidade, reservado e cercado de natureza, tendo sido escolhido com bastante carinho. Com 
vários ambientes propícios às práticas de meditação e trabalhos energéticos, o local favorece 
momentos de introspeção para o encontro interior. Serão privilegiadas as caminhadas pela natureza 
e outras atividades histórico-culturais. 
 



Viva conectado! 

A Vivência tem como propósito expandir os seus horizontes internos através do aprofundamento da 
sua conexão com o ambiente natural. Uma experiência intensiva de dois dias, com um programa 
especialmente desenhado para promover o seu crescimento pessoal: 

• Contacto com a natureza fundamental para o equilíbrio psíquico e espiritual de cada um; 

• Desperta a perceção sensorial, a degustação emocional, a atenção aos detalhes 
(capacidade de admirar, curiosidade e a empatia em relação a diversidade) e a sensibilidade 
a dimensões mais subtis; 

• Estimula o relacionamento com as partes menos dominadas e vitais de nós mesmos, 
indispensáveis para realizar plenamente a nossa identidade; 

• Potencia a consciência para redescobrir o caminho para a colaboração com o ecossistema 
que todos fazemos parte na evolução humana e não humana. 

 

Informações 

Datas: 28 a 30 de Junho de 2019 
Receção aos participantes: 28 de junho a partir das 18h 
Local: Serra da Peneda 
Material: bloco de notas, roupa confortável, chapéu, banco dobrável/ toalha, mochila com protetor 
solar e água 
Apenas os inscritos terão acesso ao programa e lista detalhada de condições, sendo os mesmos 
enviados no ato da confirmação da inscrição. 
 

Inclui 

• 2 noites de alojamento* 

• Alimentação: 
o Jantar (28 e 29 de junho) 
o Pequeno-almoço (29 e 30 de junho) 
o Almoço em formato de piquenique (29 e 30 de junho) 

• Seguro 

• Surpresa 
 
Não Inclui 

Deslocações e outras despesas pessoais. 
 
 
 

Informações e Inscrições 
Ermelinda Silva 

Tlm. 96 378 10 12 
ermelinda@rodrigoromo.com.br 


