
25 de abril a 2 de maio de 2020
Escócia

PROGRAMAÇÃO

Uma viagem inesquecível pelo seu Ser e pelas Highlands da Escócia

Scotland & Miracle Choice

INTEIRAMENTE EM PORTUGUÊS



Scotland & Miracle Choice
25 de abril a 2 de maio de 2020

Highlands, Escócia

Welcome! Fàilte!

Aqui você terá mais detalhes sobre o programa e formas de pagamento.



PROGRAMA DETALHADO                      ** Refeições oferecidas por nós.

Dia 1 / 25 de abril / sábado

• Manhã: Recepção na chegada no aeroporto e check-in no Hotel Knockomie
• Almoço: livre
• Tarde: Passeio por Forres
• Noite: Roda de Conversa e Jantar** de boas-vindas no hotel 

Passeio por Forres: 
Conhecer a bela e pitoresca cidade de Forres. Sua rua principal, Grant Park, a Torre de Nelson e a 
famosa pedra celta/picto-escocesa “Pedra de Sueno”. 

Roda de Conversa e Jantar** 
No final da tarde voltaremos ao hotel para uma partilha em grupo das expectativas para nossa jornada 
de uma semana. Essa será uma oportunidade para começar a refletir sobre os temas de escolha na sua 
vida. Talvez você descubra que seu caminho seja revisitar um evento em seu passado para que possa 
olhar para ele por uma nova perspectiva ou talvez, viajar para o futuro e visualizar seus próximos 
passos. Faremos uma jornada em grupo e, ao mesmo tempo, individual. Seus guias, Cátia e James, 
experientes em aventuras internas e conhecedores da região, irão conduzir a todos amorosamente para 
que possam relaxar e mergulhar nessa experiência. Em seguida jantaremos juntos no aconchegante 
restaurante do hotel.

Fotos: Cidade de Forres e Hotel Knockomie



Dia 2 / 26 de abril / domingo

• Manhã: Visita à Comunidade de Findhorn
• Almoço: livre
• Tarde: Passeio pelo vilarejo de Findhorn
• Noite: Jantar e noite livres

Visita à Comunidade de Findhorn
Ofereceremos uma visita sob medida pelos dois campi da Comunidade Espiritual de Findhorn, onde 
Catia e James se conheceram em 1998. 

Findhorn é uma comunidade espiritual, uma ecovila e um centro internacional de aprendizagem 
holística, que tem como visão revelar uma nova consciência humana. Atualmente, centenas de 
pessoas vivem nas comunidades ao redor do núcleo original, e milhares a visitam todos os anos. Lá 
incentiva-se o autoconhecimento através da escuta interior, relações pacíficas, integração com a 
natureza e sustentabilidade.

Fotos: Comunidade de Findhorn



A comunidade não tem nenhuma doutrina formal ou credo. Pratica os valores atemporais e 
fundamentais comuns a todos os principais caminhos religiosos do mundo. Seu objetivo é pioneiro, 
inspirando, demonstrando, incentivando e compartilhando experiências. Com consciência, motivação, 
atenção, energia criativa e alegria em todas as atividades que objetivam uma mudança duradoura e 
positiva para o mundo.

Esse passeio não irá apenas mostrar-lhe a estrutura externa da comunidade, que inclui um antigo hotel 
tradicional, construções alternativas e casas ecológicas. Você também entenderá a história, conceito e 
valores de uma das comunidades espirituais mais antigas do mundo. Teremos uma meditação em 
grupo em um dos santuários para descobrir mais sobre a nossa jornada juntos e também para tirar 
uma Carta dos Anjos, que conectará cada um com a qualidade que sair para essa semana em grupo.

Almoço livre
Você terá diferentes opções para saborear a comida local no Vilarejo de Findhorn e tempo para 
explorar a praia e as dunas, antes da segunda parte da visita à Comunidade de Findhorn. 

Fotos: Praia e Baía de Findhorn



Dia 3 / 27 de abril / segunda

• Manhã: “Olhar para Dentro” com o Jogo Miracle Choice
• Almoço: em Findhorn
• Tarde: Continuação - “Olhar para Dentro” com o Jogo Miracle Choice
• Noite: Jantar e noite livres

Olhar para Dentro - Explorando suas escolhas com o jogo Miracle Choice
Esse será um dia inteiro dedicado à experiência com o Jogo Miracle Choice. Ele será seu companheiro 
para aprofundar o tema de vida que você escolher para a semana e criar uma conexão com o grupo.
Iniciaremos o dia refletindo sobre as intenções individuais para semana para depois entrega-las à nossa 
sabedoria interior a fim de serem acolhidas e guiadas com amor. A partir daí se iniciará uma jornada 
entre você, o jogo e o grupo. Velhas e novas escolhas se desvendarão com um novo olhar e um convite 
para transformação. A conclusão se dará com os insights recebidos e compartilhados individualmente e 
em grupo e como eles poderão nos acompanhar durante a semana e além dela, durante nossas vidas.  

O jogo é uma maneira divertida e dinâmica de descobrir mais sobre você mesmo e permitir que você 
experimente o poder de suas escolhas. James é o criador do jogo e Cátia é Master Trainer. Portando, a 
melhor combinação de facilitadores estará disponível para você! 

Almoço**
O almoço será oferecido por nós para que você possa relaxar, se concentrar no seu mergulho interior e 
vivenciar essa aventura de um dia com o jogo.



Dia 4 / 28 de abril / terça

• Manhã e tarde: Tour Outlander: Clava Cairns, Culloden Battle Field e Highland Folk 
Museum

• Almoço: livre
• Noite: Jantar e noite livres

Esse será o nosso ”Dia Outlander”! Visitaremos locais nos arredores da cidade de Inverness que 
aparecem na história e nas filmagens e emprestam sua magia à série. Esse cenário maravilhoso criará a 
atmosfera para uma imersão em nosso interior e para refletirmos sobre Amor e Medo. Além, é claro, de 
ser uma oportunidade de conhecer mais sobre a história e o folclore escocês. 

Clava Cairns, Inverness
O que seria uma história de amor que viaja no tempo sem um misterioso portal que possibilita essa 
extraordinária experiência? Acredita-se que o antigo cemitério de Clava Cairns, perto de Inverness, 
tenha sido a inspiração para Craigh Na Dun - as pedras que levaram Claire de volta no tempo para 1743 
na Escócia devastada pela guerra e, por sua vez, para os braços de Jamie Fraser. Clava Cairns é um 
cemitério de 4.000 anos de idade, cheio de valas de passagem bem preservadas, marcos de pedras e 
pedras eretas. Mas os fãs do Outlander devem ficar atentos. O complexo funerário da Idade do Bronze 
contém uma grande “pedra partida”, como em Outlander. Então, se você começar a ouvir as pedras 
zumbindo quando estiver em Clava Clains, prossiga com cautela.

Fotos: Clava Cairns e Craigh na Dun



Campo de Batalha de Culloden
Quem pode esquecer o momento em que Claire e Frank visitam o Campo de Batalha de Culloden pela 
primeira vez em sua segunda lua de mel em Inverness? Ou quando Claire e Jamie se despedem 
chorosamente na véspera de uma das batalhas mais sangrentas da história? Os eventos que 
aconteceram antes, durante e depois da Batalha de Culloden, estão no centro da história escocesa e da 
série Outlander. É por isso que o Campo de Batalha de Culloden e o premiado Centro de Visitantes 
estão entre os locais mais visitados pelos  fãs da série. 

Visitaremos o local da última batalha de campo travada em solo britânico. Você poderá parar por um 
momento na Pedra dos Frasers (Fraser Stone) e prestar sua homenagem aos derrotados soldados 
Jacobitas que perderam suas vidas lutando ao lado de Bonnie Prince Charlie no dia 16 de abril de 1746.

Fotos: Campo de Batalha de Culloden



Highland Folk Museum
Uma visita ao Highland Folk Museum é literalmente uma viagem no tempo. 
Primeiro, passearemos pelo tradicional vilarejo escocês de 1700 com casas de colmo e daremos uma 
espiada no Eagle Inn Tavern e em outros locais imortalizados no episódio "Aluguel" ("Rent") da primeira 
temporada de Outlander.
Claire e Jamie estiveram aqui acompanhados por Dougal e Cia quando eles foram enviados por Colum
para coletar impostos para o Clã Mackenzie. As construções que você vê na série Outlander incluem as 
casas autenticamente construídas e mobiliadas com técnicas e estética do século XVIII. Um exemplo são 
as construções onde Claire ajuda as mulheres da aldeia a pintar tecidos com urina bem como a loja de 
ferreiros.

O Highland Folk Museum fica em Newtonmore, a 45 milhas ao sul de Inverness. Inaugurado em 1995, o 
museu é ao ar livre e representa fielmente a história da vida nas Terras Altas (Highlands). Há exposições 
que mostram como as pessoas viviam de 1700 até a década de 1960. Você irá descobrir como os 
“highlanders” construíam suas casas, o que vestiam e seus costumes.

Fotos: Highland Folk Museum



Dia 5 / 29 de abr / quarta

• Manhã: livre
• Almoço: livre
• Tarde: “O espírito escocês 1” – visita à destilaria de uísque Benromach
• Noite: Jantar no restaurante Sundancer

Destilaria de uísque Benromach
Nos arredores da antiga cidade mercantil de Forres, encontra-se a Destilaria Benromach. 
De uma pequena e quase falida destilaria surgiu um malte único, com qualidades 
exclusivas que refletem suas credenciais como produto inteiramente artesanal, além de 
ser referência em sustentabilidade, sofisticação e representar, como nenhum um outro, 
os valores da atual Escócia.

É uma destilaria tradicional que nos permitirá conectar com a história e a energia 
ancestrais da Escócia.

Fotos: Destilaria Benromach e 
Restaurante Sundancer



Dia 6 / 30 de abr / quinta

• Manhã: “O espírito escocês 2 ” – visita à destilaria de uísque Macallan
• Almoço: livre
• Tarde: visita a Pluscarden Abbey
• Noite: Jantar e noite livres

Destilaria Macallan
Visitaremos a Destilaria Macallan, uma das mais antigas e, hoje, uma das mais 
modernas destilarias de puro malte. Situada na “Malt Whisky Trail”, no coração da 
região do Vale de Spey, ela é conhecida pela melhor produção de uísque de single malte 
da Escócia. A Macallan foi fundada em 1824 e, em sua propriedade, sua própria cevada 
é cultivada e há também a nascente de água utilizada na produção de seu uísque.

The Macallan é considerado por muitos o “Rolls Royce” dos single maltes. The Six
Pillars Tour é uma experiência multisensorial que combina o antigo e o novo. Será uma 
ótima oportunidade de conhecer a Macallan e degustar os cinco rótulos que 
produzem.

Fotos: Destilaria Macallan



Mosteiro de Pluscarden
Como não completar esse dia visitando o Mosteiro de Pluscarden? Acredita-se que a 
fabricação de uísque começou em 1494 por monges escoceses, quando os métodos de 
vinificação se espalharam dos mosteiros da Europa. Sem acesso a uvas, eles usavam purê 
de grãos como cevada para produzir uma forma inicial dessa bebida que é hoje símbolo 
nacional.

Uísque a parte, no Mosteiro de Pluscarden você contemplará a beleza de sua 
arquitetura, a tranquila paisagem ao redor e a atmosfera repousante de devoção que 
permeou tão profundamente esse cantinho da Escócia. Um verdadeiro convite a 
momentos de reflexão e paz interior. 

Fundado em 1230, Pluscarden se tornou um lar de monges beneditinos católicos  em 
1454 e é hoje uma o único mosteiro medieval britânico ainda em uso para seu propósito 
original.

Fotos: Mosteiro de Pluscarden



Dia 7 / 1 de mai / sexta

• Manhã: Passeio pelo Rio Findhorn & Logie Steading
• Almoço: livre
• Tarde: Fechamento
• Noite: Jantar** de celebração no Mosset Tavern

Caminhada pelo Rio Findhorn
Neste último dia de passeio, faremos uma caminhada pela manhã ao longo do Rio Findhorn por uma trilha de 
natureza e beleza exuberante. O local tranquilo e a paisagem cênica servirão como um convite para que você 
reflita sobre as intenções de jogo e experiências da semana. 

Finalizaremos nossa caminhada em Logie Steading, originalmente a acomodação dos empregados e estábulos de 
uma fazenda construída nos anos 20, que hoje abriga um pequeno e charmoso complexo que inclui um delicioso 
café, uma galeria de arte e lojas de artesanato e produtos locais.

Fotos: Rio Findhorn, Logie Steading e Restaurante Mosset Tavern



DEPOIMENTOS

ELOISA MARCONDES

Highlands! Sentidos aguçados pelo roteiro conduzido por Cátia 
e James. Olhar, cores e luzes em campos nunca vistos ou 
ouvidos escutaram histórias de magia e sentiram aromas de 
whiskys que me aqueceram. Fiz novos amigos! Somei tudo. 
Miracle Choice, inesquecível! Vim e Amei

KIKA SAMPAIO

Uma experiência única! Com "miracle choices" evolui como ser 
humano me transformando todos os dias entre as cores e a 
beleza da Escócia.

Fotos: Grupo Outlander & Miracle Choice setembro 2019



INVESTIMENTO

VALOR DO PROGRAMA

Parte terrestre em Libras Esterlinas
• £ 2500 –quarto duplo
• £ 2850 – quarto individual

INCLUSO

• Pick-up e regresso ao aeroporto
• 7 noites em hotel, incluindo o café da manhã
• 2 almoços (marcado **)
• 3 jantares (marcados **)
• Admissão para todos os locais
• Todo o transporte terrestre durante os 8 dias
• 5 dias completos de visitas guiadas com guias que falam português
• 1 dia completo de jogo Miracle Choice em português
• 1 visita guiada de meio dia com guias que falam português

NÃO INCLUIDO

• Passagem aérea e taxas
• Seguro viagem (para Europa é necessário um seguro que cubra acima de 30
• mil euros)
• Refeições que não estejam descritas acima
• Despesas extras pessoais como bar, frigobar, telefonemas, lavanderia, etc
• Tudo o que não estiver especificado como incluído

FORMAS DE PAGAMENTO

• Valor parcelado em até 6 vezes no C/C ou via boleto bancário.
• Sinal de 25% para reserva.
• Os pagamentos podem ser feitos em Reais pelo PagSeguro ou depósito bancário ou ainda, 

diretamente em Libras Esterlinas, via Transferwise.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Na ocorrência de desistência ou cancelamento por parte do viajante, serão deduzidas as seguintes taxas 
administrativas do valor total cobrado pelo pacote turístico, cujo prazo será contado da data do início 
da viagem, na seguinte proporção:
• Até 60 dias antes da viagem 30%
• Até 30 dias antes da viagem: 50%
• Até 15 dias antes da viagem: 75%
• De 1 a 14 dias antes da viagem: 100%



Scotland & Miracle Choice

Esperamos que com esse programa completo você consiga visualizar tudo o que preparamos para este 
grupo tão especial. 

Promover um mergulho interior tendo como pano de fundo no espírito da Escócia foi uma inspiração e 
imediatamente nós mergulhamos neste projeto e estamos felizes de poder proporcionar a vocês esta 
experiência.

Ele foi pensado minuciosamente e cuidado com muito carinho para que os participantes façam uma 
jornada no tempo e na história da Escócia mas também reflitam e se aprofundem por meio do jogo 
Miracle Choice no seu mundo interior. 

Estaremos esperando você! Até lá! 

Catia e James 

Reserve seu lugar. Vagas limitadas.
Cátia Vasconcelos – Whatsapp: +44 0759 6953302
catia@miraclechoice.com.br


