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Aos Assistentes e Responsáveis dos 
- Secretariados Diocesanos da Pastoral Familiar 

Aos Assistentes e Presidentes Nacionais de: 
- Movimentos da Família 

 
 

Porto, 5 de Janeiro de 2018 
Circular Nº 2-2017/18  
 
Queridos amigos, 
 

IX ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS – De 21 a 26/08/2018 
 
Como é já do conhecimento de todos, o IX Encontro Mundial das Famílias decorre, 
em Dublin, de 21 a 26/08/2018, sob o tema: “O EVANGELHO DA FAMÍLIA, 
alegria para o mundo”, cujas inscrições terminam a 31 de Março de 2018. 
 
É desejo da CELF (Comissão Episcopal do Laicado e Família), a que preside o 
Senhor D. Joaquim Mendes, que todas as Dioceses possam estar representadas, até 
porque o local, onde se realiza o evento, é relativamente próximo. 
 
Com o fim de preparar a participação portuguesa o DNPFamilar assumiu centralizar o 
processo e pediu orçamentos a 4 agências de viagens, tendo concorrido apenas 3. 
Destas, escolhemos uma por: a) já ter experiência de organização de viagens para 
eventos do género; b) contemplar um serviço mais abrangente; c) apresentar mais 
hipóteses de escolha, satisfazendo, por isso, um maior leque de eventuais exigências. 
 
No entanto esta escolha tem uma característica singular: 
a) Entregar à agência de viagens o tratamento do alojamento e da inscrição no evento 
b) Deixar para cada participante a aquisição do respectivo voo lowcost. 
 
A. QUANTO AO ALOJAMENTO 

 
Estes preços incluem o somatório de: registo no evento, seguro obrigatório de viagem, 
alojamento para seis ou sete noites. 
Não estão incluídos: voos, transferes, visitas, refeições e gastos pessoais. 
 
 

Preços
por pessoa Período Christchurch Campus DCU Glenroyal

Duplo 838,00 € 508,00 € 508,00 € dormida
Single 1.438,00 € 634,00 € 718,00 € peq. almoço

Apartamento só dormida
Duplo 958,00 € 573,00 € 573,00 € dormida
Single 1.654,00 € 720,00 € 818,00 € peq. almoço

Apartamento só dormida

(Até 5 pessoas)
6 noites

545,00 €(Até 5 pessoas)
7 noites

Observ.

488,00 €

Hotéis Apartamento
Staycity the Christchurch
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Condições diversas 
- As inscrições, como dito atrás, terminam em 31 de Março de 2018, podendo haver 

reabertura, se houver lugares disponíveis. 
- A bilheteira online fecha a 31de Maio, podendo haver reabertura, caso haja, ainda, 

capacidade. 
- No Hotel Christchurch estão reservados 50 camas até ao dia 31 de Março. 
- A escolha de alojamento em: Campus DCU, Hotel Glenroyal e Staycity 

Christchurch Apartments, está sempre sujeita a confirmação no momento da 
reserva. 

- Estes alojamentos não permitem a reserva e o bloqueio de quartos sem garantia de 
pagamento. Mas, extraordinariamente, e até ao dia 14 de Janeiro, estão bloqueados 
5 (cinco) apartamentos (3 para 5 pessoas e 2 para 3 pessoas). 

- A utilização dos apartamentos implica a utilização total, isto é, cinco pessoas ou 
três, conforme o caso. Sendo menos, o valor terá de ser recalculado. 

 
Características dos hotéis 
Hotel Christchurch - Localizado no centro da cidade. Pertence à cadeia de hotéis 

Jurys Inn. 
Campus CDU - Fica a 6 kms, a norte, da cidade. Dispõe de restaurantes, 

supermercados e ligações para o centro. Pertence à 
Universidade de Dublin. 

Hotel Glenroyal - Localizado nos arredores da cidade. Estação de comboios em 
frente. Dista cerca de 40 minutos da cidade. 

Staycity Christchurch Apartments – Situado no centro da cidade. Quartos com cama 
de casal e mais um sofá. Dispõem de lençóis, toalhas, micro-ondas, fogão, máquina de 
lavar e secar, tv e espaço para refeições. 
 
Pagamento 
Hotel Christchurch - Até 31 Março: 250,00 € ou 427,00 €, se duplo ou single 
 - Trinta (30) dias antes do evento: 468,00 € ou 791,00 €, se 

duplo ou single. 
Campus CDU – Hotel Glenroyal e Staycity the Christchurch: 
 - Cinco dias após a reserva, 15% do valor 
 - Até 31 de Março, 40% do valor 
 - Até 15 de Junho, restante 
 
Cancelamento 
Hotel Christchurch (os quartos estão bloqueados) 
- Até 31 de Março devolve a importância, entretanto paga 
- De 1 e Abril a 31 de Maio cobra-se de 95,00 € 
- A partir de 1 de Junho, não há reembolsos. 
Hotéis Campus DCU, Glenroyal Hotel e Staycity The Christchurch (os quartos não 
podem ser bloqueados, como dito atrás) 
- Os valores pagos não são reembolsáveis. 
Evento 
- Até 31 de Março a organização cobra-se de 20,00 € de custos administrativos 
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- De 1 de Abril a 31 de Maio a organização retém 50% do valor pago, mais 20,00 € 

de custos administrativos 
- A partir de 1 de Junho, não há reembolsos. 
 
Transferes do aeroporto – Dublin e vice-versa 
De 29 a 43 passageiros (entre as 08.00 e as 19.00 horas) – 293,00 € 
De 29 a 43 passageiros (entre as 19,00 e as 08,00 horas) – 320,00 € 
Caso o voo tenha um atraso superior a 60 minutos, há um acréscimo de 60,00 € por 
hora. 
Estes valores serão repartidos pelos utilizadores em causa. 
Custo do táxi do aeroporto para o centro, onde estão os apartamentos, cerca de 30,00 
€. 
 
Procedimentos quanto ao processo de inscrição 
1. Efectuar a inscrição 
2. Confirmar junto da organização do evento e dos hotéis se há lugares 
3. Em caso afirmativo, efectuar as respectivas reservas 
4. Informar os participantes 
5. Proceder ao pagamento, conforme indicado atrás. 
 
B. QUANTO Á AQUISIÇÃO DO BILHETE DE VOO LOWCOST 
Cabe aos participantes comprar o respectivo bilhete de voo. No entanto a agência de 
viagens disponibilizou-se para fazer esse serviço ao preço de custo do dia, pelo que os 
interessados terão de fazer com tempo a transferência do montante necessário. 
  
A Ryanair tem voos directos de Lisboa e do Porto para Dublin e vice-versa. Do Porto 
não há voo no dia 21. Os voos disponíveis são os seguintes. 
 
 
 
 
 
Junta-se uma ficha de inscrição. 
 
Apesar das inscrições terminarem no dia 31 de Março, urge tomar decisões, se, de 
facto, estamos interessados em participar no IX Encontro Mundial das Famílias. 
 
Pelo DNPFamiliar, 
 

 O Casal Coordenador;   O Assistente, 
 

 

Anexos: - Ficha de inscrição 

Partida de Lisboa Dia 21/08, às 10,00 h e chegada a Dublin às 12,50 horas
Partida de Dublin Dia 27/08, às 14,10 h e chegada a Lisboa às 17,00 horas
Partida do Porto Dia 20/08, às 12,45 h e chegada a Dublin às 15,05 horas
Partida de Dublin Dia 27/08, às 15,35 h e chegada ao Porto às 17,55 horas
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