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Cineálacha saoire

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 1
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT A THUISCINT

Torthaí Foghlama

Beidh daltaí in ann:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na cineálacha éagsúla saoire:

 – saoirípacáiste, ina measc, saoire agus gach rud san áireamh agus saoire i roinnt áiteanna nó in dhá 
áit;

 – neamhspleách;
 – saoirí eitilte agus tiomána, le do charr féin;
 – turais chúrsála, lena n-áirítear, saoire eitilte agus cúrsála;
 – turais, turais threoraithe nó safari;
 – saoirí sainspéise, mar shampla, bia, fíon, na healaíona agus cultúr, dúshlán ar son carthanais nó 
oilithreacht;

 – saoirí eachtraíochta, mar shampla, rothaíocht, fánaíocht nó cadhcáil;
 – saoirí gairide agus saoirí cathracha;
 – só-shaoirí,mar shampla, só den scoth, bia beadaí san áireamh, gan páistí ar bith, míonna na meala nó 
glampáil;

 – saoirí campála agus carbháin; agus
 – saoirí sa bhaile.
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Cineálacha Saoire
Gníomhaíocht foghlama
Tuigeann bunús na ndaoine cad é a chiallaíonn an téarma ‘saoire’.

Faigh leathanach bán agus breac síos na focail uile a ritheann leat. Cuir do liosta i gcomparáid le liosta 
daoine eile sa rang. Is dócha go bhfuil na focail amhail samhradh agat; saor ón obair; saor ón scoil; 
taitneamhach; saoire trá; sciáil srl.

Don phíosa seo den tsonraíocht, beidh ort fios agus tuiscint a bheith agat ar na príomhchineálacha saoire.

Saoire Phacáiste
Is gnáth go mbaineann saoire le lóistín, taisteal, aistrithe agus bia. Is é atá i saoire phacáiste ná dhá 
cheann nó níos mó de na codanna seo díolta le chéile mar phacáiste ar phraghas amháin, m. sh. taisteal 
agus lóistín. Tá an sainmhíniú ar shaoire phacáiste socraithe faoi na Rialúcháin Taisteal Phacáiste, Saoire 
Phacáiste, Turais Phacáiste (1992) (The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 
(1992)). De ghnáth cuirtear saoire phacáiste in áirithe trí ghníomhaire taistil.

Glactar leis gur Thomas Cook a bhunaigh an tsaoire phacáiste; in 1841 shocraigh sé turas fillte idir Leicester 
agus Loughborough i Sasana. Beagán de bhlianta ina dhiaidh sin, in 1855, d’eagraigh sé a chéad turas 
pacáiste chun na hEorpa agus faoi 1872 bhí sé ag reáchtáil turais dhomhanda ar mhionscála.

Sna 1950idí a thosaigh saoire phacáiste mar is eol dúinne í. Le linn na 1950idí agus 1960idí ba í an tsaoire 
phacáiste measartha saor, ina raibh eitiltí, aistrithe agus lóistín curtha le chéile, ba í sin a thug an chéad 
deis do dhaoine sa Ríocht Aontaithe dul ar shaoire inacmhainne thar sáile. Ba í an Spáinn an príomhcheann 
scríbe.

Tháinig meath ar thionscal na saoire pacáiste sna 1970idí nuair a theip, in 1974, ar an dara tionscnóir turas 
is mó Court Line, a d’úsáid an t-ainm branda Horizon and Clarksons. Bhí thart ar 50,000 turasóir tréigthe thar 
sáile agus 100,000 custaiméir le seans maith acu go gcaillfeadh siad a n-éarlaisí agus a saoire.

Faoi 2005 bhí go leor custaiméirí ag bogadh ar shiúl ó shaoire phacáiste le gníomhaíochtaí taistil agus 
bhíothas ag úsáid an Idirlín lena socraithe saoire a chur in áirithe go neamhspleách ag úsáid aerlínte 
beagchostais agus ag socrú a lóistín féin. Sa Ríocht Aontaithe, ba é an meathlú i margadh na saoire 
pacáiste a dhaingnigh margadh na dtionscnóirí turas, agus anois tá forlámhas ag roinnt mhórthionscnóirí 
turas, amhail TUI Travel PLC atá ag obair i mbreis agus 180 tír le níos mó ná 30 milliún custaiméir in 31 
eochairmhargadh foinseach. Tá ceanncheathrún TUI Travel PLC sa Ríocht Aontaithe agus 54,000 duine 
fostaithe aige. Is é TUI Travel PLC máthairchuideachta mórán de na gníomhaíochtaí taistil atá aitheanta 
againn amhail Thomson, First Choice agus Jarvis. Tá rannóga saoire pacáiste ag roinnt aerlínte beagchostais 
chomh maith amhail Jet2 Holidays.

Gníomhaíocht foghlama
Aon duine ar lorg saoire pacáiste ba chóir dóibh a chinntiú go bhfuil sé faoi chosaint ag ATOL.
• Faigh amach cad é a chiallaíonn ATOL agus cad é an chosaint a thugann an scéim seo do chustaiméirí ag 

cur saoire pacáiste in áirithe.
• Ó Dheireadh Fómhair 2012 ba chóir go dtabharfaidh an comhlacht taistil teastas ATOL do chustaiméirí a 

chuireann saoire in áirithe faoi chosaint ATOL a luaithe atá a gcuid airgid íoctha don tsaoire fiú mura bhfuil 
ann ach éarlais.

• Cén fáth ar chóir do lucht saoire a dteastas ATOL a thabhairt leo ar saoire? 
• Tugtar comhairle do chustaiméirí a chinntiú gur ball é an gníomhaire taistil de ABTA. Faigh amach cad é a 

chiallaíonn sé seo do na custaiméirí.
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Le blianta beaga anuas tá méadú ar na saoire phacáiste a chuirtear in áirithe. Tá custaiméirí an-bhuartha 
faoi shlándáil airgeadais de dheasca líon na gcomhlachtaí saoire agus eitilte a chuaigh as gnó, agus 
le méadú ar na costais folaithe d’eitiltí gan rud ar bith sa bhreis, mar shampla, is féidir le haerlínte 
beagchostais praghas ar leith a ghearradh ar bhagáiste boilg agus táille a chur ar sheiceáil isteach ag deasc 
an aerphoirt. Tá méadú ar na háirithintí do shaoirí pacáiste ag tarlú de thoradh nós custaiméirí an áirithint a 
fhágáil go dtí an nóiméad deireanach ag súil go bhfaighidh siad margadh maith.

Is féidir le saoire phacáiste a bheith ina Saoire agus gach rud san áireamh.

Tá tóir mhéadaithe ar shaoirí agus gach rud san áireamh le blianta beaga anuas. Go bunúsach is saoire 
gach rud san áireamh é saoire ina bhfuil gach bia agus deoch tugtha san áireamh i bpraghas na saoire. I 
gcásanna áirithe tá gníomhaíochtaí an óstáin amhail gaothshurfáil, cadhcáil, rothaíocht, agus leadóg san 
áireamh chomh maith. Is féidir siamsaíocht amhail seó damhsa agus taispeántais chócaireachta a bheith 
mar chuid den phraghas chomh maith.

Tá saoire agus gach rud san áireamh foirfe do dhuine atá ag cur saoire in áirithe ar bhuiséad seasta mar 
chuid de ghrúpa nó teaghlach. Táthar ar fáil ar fud an tionscail anois. Cuireann gach mórthionscnóir turas 
agus gníomhaire taistil saoirí agus gach rud san áireamh ar fáil ar fud an domhain ó Mhallarca go hOileáin 
Mhaildíve. Ar ndóigh, caithfidh custaiméirí a bheith cúramach nó is féidir nach mbeidh gach rud san 
áireamh sa phacáiste. Bíonn eisceachtaí ann amhail deochanna brandáilte, gníomhachtaí áirithe amhail 
paraisheoltóireacht agus sainbhialanna. Seans nach mbeidh ann ach an bia agus na deochanna glactha 
taobh istigh d’am ceadaithe gach lá agus seans go mbeidh costais ann do sheirbhísí amhail seirbhís seomra. 
Tabharfaidh an bróisiúr taistil sonraí de na rudaí a bheidh san áireamh sa phacáiste agus gach rud san 
áireamh.

Cás-staidéar Riu Cancun – Óstán agus gach rud san áireamh
Is óstán agus gach rud san áireamh in Cancun, Meicsiceo, é an Riu Cancun. Is é príomhaidhm an óstáin é 
ná cinntiú go mbainfidh na custaiméirí sult as a saoire. Is féidir le lóistéirí ag an Riu Cancun sult a bhaint 
as béilí gan teorainn, smailceacha, deochanna, deoch mheisciúil agus neamh-mheisciúil neamhtheoranta, 
úsáid neamhtheoranta as mionbheár an tseomra agus an dáileoir deochanna, spóirt éagsúla ar uisce nó ar 
talamh, fáil ar shainbhialanna, gníomhaíochtaí laethúla agus siamsaíochtaí oíche.

Riu Cancun: Príomhthréithe

Spórtlann, seomra allais, agus tobán cuilithe saor in aisce

Spá agus sciamhlann (táille bhreise)

Seomra idirlín (táille bhreise)

Trí linn snámha ar a n-áirítear linn do pháistí

Mionchlub agus clós súgartha do pháistí

Cathaoireacha suamhnis ghréine, tuáillí agus parasóil 
taobh leis an linn snámha saor in aisce

Lochtán gréine

Roinnt beáranna ar a n-áiritear beár linn snámha agus beár 
snámha, tolglann, beár spóirt agus beár El Faro

Dioscó agus club-oíche Pacha

Bialann Don Juan
Bialann téamúil Corazone
Bialann Seapánach Kawachi 

Léaráid 1: Óstán Riu Cancun, Cancun, Meicsiceo   íomhánna © Margaret McMullan,CCEA
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Gníomhaíocht foghlama
Déan staidéar ar phríomhthréithe an Riu Cancun.
• Aimsigh seirbhís amháin agus áis amháin nach bhfuil sa phacáiste agus gach rud san áireamh.
• Cad iad na háiseanna san óstán a léiríonn gur óstán atá oiriúnach do theaghlaigh é?

Is féidir go mbeidh saoire phacáiste ina saoire i roinnt áiteanna nó in dhá áit.

Is minic a chuirtear saoire i roinnt áiteanna nó in dhá áit in áirithe mar phacáiste ina mbeidh lucht saoire 
ag fanacht ag dhá shuíomh nó níos mó le linn an turais chéanna. Ag brath ar an tsuíomh, seans gur mhaith 
le cuid den lucht saoire am a chaitheamh ag an trá chomh maith le cuairt a thabhairt ar chathair nó réigiún 
sléibhte. Cuireann gach mórthionscnóir turas agus gníomhaire taistil saoirí i roinnt áiteanna nó in dhá áit 
ar fáil. Baineann seo go príomha le saoirí cianaistir go dtí na Stáit Aontaithe, an tAigéan Indiach nó an 
Cianoirthear.

Tá saoirí i roinnt áiteanna nó in dhá áit fóirsteanach do dhaoine atá ag iarraidh níos mó ná gné amháin de 
thír a bhreith. Is féidir le turasóirí a théann go dtí na Stáit Aontaithe cuairt a thabhairt ar chathair amhail 
Nua-Eabhrac agus sin a chur le chéile le cúpla lá a chaitheamh ar an trá in Florida. Fóireann an cineál seo 
saoire do réimse leathán custaiméirí, lánúineacha, teaghlaigh nó grúpaí a bhfuil suimeanna éagsúla acu.

Caithfidh aistriú a reáchtáil idir an dá ionad; is féidir seo a chur in áirithe mar chuid den áirithint saoire nó é 
a shocrú go neamhspleách.

Gníomhaíocht foghlama
Léigh an cás seo a leanas agus freagair na ceisteanna a leanann é.

Shocraigh Seosamh agus Siobhán ar shaoire a ghlacadh sna Stáit Aontaithe. Is maith le Seosamh an 
turasóireacht agus ba mhian leis am a chaitheamh in Nua-Eabhrach. Is maith le Siobhán a cuid ama a 
chaitheamh ag déanah bolg le gréin go suaimhneach. Ba mhian léi dul go Florida. Tá sé de phlean acu 
14 oíche ar a laghad a chaitheamh ann.

• Déan plé ar na buntáistí agus na míbhuntáistí do Sheosamh agus Siobhán as saoire in dhá áit a ghlacadh.
• Is mian le Seosamh a n-aistriú ó Nua-Eabhrach go Florida a chur in áirithe go neamhspleách. Cad iad na 

buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis sin?

Saoire Neamhspleácha
Bíonn sé de rogha ag roinnt daoine i gcónaí taisteal neamhspleách a dhéanamh agus a socraithe féin a 
dhéanamh in áit pacáiste a chur in áirithe trí thionscnóir turas nó gníomhaire taistil. Ciallaíonn saoire 
neamhspleách gach cuid den tsaoire a chur in áirithe leis féin – eitiltí, lóistín, turais, aistrithe agus 
lónadóireacht. Is féidir leis an chustaiméir a rogha bheacht féin a dhéanamh a fhóireann go maith dá 
riachtanais féin. Ní hann d’aon chineál duine ar leith a roghnaíonn saoire neamhspleách. Fágálaí scoile ar 
bhliain amuigh ag taisteal thart ar an Eoraip nó lánúin scortha ar saoire in Albain agus iad ag baint sult 
as saoire neamhspleách. Is í úsáid fhorleathan an Idirlín a rinne é níos fusa saoire a chur in áirithe gan 
tionscnóir turas ná gníomhaire taistil a úsáid. 

Tá tábhacht ar leith le pleanáil chúramach agus saoire neamhspleách á roghnú. Beidh ar an lucht saoire 
taighde a dhéanamh ar a gceann scríbe roghnaithe, mar shampla ag fiosrú aeráide agus aimsire, cineálacha 
éagsúla lóistín, roghanna eitiltí agus cad é atá le feiceáil ag an cheann scríbe. Beidh orthu ansin gnéithe 
áirithe den tsaoire a chur in áirithe leo féin agus seans ann go mbeidh scairteanna gutháin i gceist, 
ríomhphoist nó litreacha go minic ag labhairt le duine nach bhfuil Béarla mar an chéad teanga acu. Beidh 
ar an lucht saoire a riachtanais a chur in iúl go soiléir le haon éiginnteacht a sheachaint níos faide anonn. 
Tá sé rí thábhachtach cóipeanna de gach comhfhreagras a choinneáil ar eagla chás easaontais níos faide ar 
aghaidh. De ghnáth bíonn ar an chustaiméir éarlais a íoc ag úsáid cárta creidmheasa nó aistriú bainc.
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Ní bheidh an chosaint chéanna ag custaiméir a roghnaíonn saoire neamhspleách mar a bheadh acu 
sin a chuir saoire in áirithe le gníomhaire taistil. Rud a chiallaíonn, do roinnt daoine, go mbeadh saoire 
neamhspleách scáfar agus contúirteach.

Saoirí eitilte agus tiomána agus saoirí le do charr féin
Baineann saoire eitilte agus tiomána le heitilt a chur in áirithe agus carr a fháil ar cíos agus ansin cinneadh a 
dhéanamh cá rachfaí, cá fhad a d’fhanfaí agus cá hait a d’fhanfaí. Is féidir le custaiméirí cúrsa taistil réamh-
phleanáilte a leanúint nó socraithe a dhéanamh de réir mar a théann siad ar aghaidh. Tá roinnt cinn scríbe 
níos dúshlánaí ná a chéile, go mór mór má tá teangacha agus cultúir éagsúla i gceist. Is iad na cinn scríbe is 
coitianta do shaoire eitilte agus tiomána iad Meiriceá Thuaidh, Meiriceá Theas, An Astráil, An Nua Shéalainn 
agus an Eoraip. 

Le saoire eitilte agus tiomána bíonn ar an chustaiméir carr a fháil ar cíos ag an cheann scríbe. Tá rialacha 
ag baint leis seo go minic mar a bhaineann sé le haois an tiománaí, tiománaí faoi 25 bliain d’aois nó thar 70 
bliain d’aois, beidh siad eisiata ó charr a fháil ar cíos agus iad thar sáile.

Baineann saoirí le do charr féin leis an chustaiméir ag glacadh a charr féin ar saoire agus a bheith ag 
tiomáint go dtí an ceann scríbe. Is buntáiste é a charr féin a bheith aige ar saoire, rud a dtiocfadh leis a 
bheith níos compordaí go háirithe má tá páistí óga ag na daoine ar saoire. 

Má tá cliaint ag smaoineamh ar shaoire eitilte agus tiomána nó saoire lena gcarr féin ba chóir dóibh:
• An bealach a phleanáil go cúramach; tógann cliant a carr ag an aerphoirt agus ansin táthar leis féin. 

Cuireann roinnt comhlachtaí córais loingseoireacht satailíte ar fáil (SAT Nav), ach is fiú léarscáil mhaith a 
bheith agat chomh maith.

• An carr ceart a fháil ar cíos; is iomaí cliant nár thuig tábhacht an chairr féin. Beidh siad tamall fada sa 
charr agus mar sin de tá sé rí-thábhachtach an carr ceart a roghnú le go mbeidh gach duine compordach 
ann, ina bhfuil spás don bhagáiste uilig agus a thugann deis don chliant sult a bhaint as an turas. Moltar 
do chliaint uasghrádú a dhéanamh go carr níos mó ná mar a gheobhadh siad ar cíos de ghnáth.

• Machnamh a dhéanamh roimh ré ar an lóistín; cé acu tá plean acu fanacht ann tamall nó ag bogadh ar 
aghaidh go háit úr gach oíche, moltar do chliaint atá ar saoire eitilte agus tiomána a gcuid lóistín a chur in 
áirithe roimh ré le nach mbeidh siad ag tiomáint thart ar lorg áit éigin le fanacht ann.

• Gan dearmad a dhéanamh ar theanga/ar chultúr; bheadh saoire eitilte agus tiomána níos dúshlánaí i 
dtíortha éagsúla. Roimh imeacht óna mbaile féin, ba chóir do chliaint beagán taighde a dhéanamh ar 
aon dlíthe tiomána agus éagsúlachtaí cultúrtha sa tír eile. Agus iad ag dul go tír gan Bhéarla, ba chóir do 
dhaoine cúpla abairt ó theanga na tíre sin a fhoghlaim le cuidiú leo ar an turas.

• An comhartha aitheantais cuí a bheith acu; beidh ceadúnas tiomána de dhíth ar an chliant le carr a fháil 
ar cíos. Bíonn ar thiománaí a cheadúnas, arachas agus sonraí an chairr ar cíos a bheith leis an t-am ar fad. 

• Sult a bhaint as an tiomáint; is dócha gur rud follasach é ach mura dtaitníonn an tiomáint leis na cliaint, ní 
seo an saoire dóibh.

Gníomhaíocht foghlama  

• Bain úsáid as an eolas ar shaoire eitilte agus tiomána agus aon eolas ar bith eile ar fáil duit le cur síos agus 
míniú a thabhairt ar na buntáistí agus na míbhuntáistí ag baint le saoire eitilte agus tiomána.

• Sainaithin cineál chustaiméir amháin a roghnódh saoire eitilte agus tiomána. Déan do rogha a chosaint.
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Saoirí Cúrsála
Bhíodh cúrsáil comhcheangailte le lucht an airgid nó daoine cáiliúla chomh maith le línéar farraige móire 
amhail an Queen Mary,an Queen Mary 2,agus an Queen Victoria.

Tá saoirí cúrsála an-choitianta le blianta anuas. In 2012, bhí beagnach dhá mhiliún paisinéir Bhriotanacha 
ar shaoire chúrsála farraige móire agus is é an turas cúrsála ceann amháin as gach ocht saoire phacáiste 
thar sáile. Tá líon na bpaisinéirí atá ag tabhairt cuairte go calafoirt sa Ríocht Aontaithe méadaithe faoi 11 
faoin chéad le 723,000 paisinéir ag tabhairt cuairt ar chalafoirt na Breataine in 2012 – dhá oiread níos mó ná 
a bhí ann in 2007. Tá líon na gcalafort a fhaigheann cuairteoirí cúrsála sa Ríocht Aontaithe ardaithe go 52, 
líon níos mó ná mar a bhí riamh ann.

Léaráid 2: Splendour of the Seas ag calafort in Abu Dhabi
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA

Tá go leor tionscnóirí a sholáthraíonn réimse saoirí cúrsála. Tá go leor cineál cúrsála ann:
• Tá cúrsáil abhann bainteach leis na móraibhneacha ar fud an domhain, an Danóib san Eoraip agus an Níl 

san Éigipt ina measc; 
• Ciallaíonn turas fillte go dtéann daoine ar bord agus go dtéann siad i dtír ag an chalafort chéanna. Imíonn 

roinnt long ó Southampton i Sasana, Independence of the Seas de chuid an Royal Caribbean san áireamh 
chomh maith le cabhlach P&O; Aurora, Azura, Oceana, Oriana agus Ventura. Seolann na longa go poirt 
fud fad na hEorpa ar a n-áirítear an Mheánmhuir, na fiordanna Ioruacha agus cathracha cultúrtha amhail 
Cathair Pheadair (St Petersburg) agus ag filleadh ar Southampton ag deireadh na cúrsála.

• Roghnaíonn go leor custaiméirí cúrsáil andúchasach ag eitilt go dtí an áit a dtéann siad ar bord. Tugtar 
Saoire Eitilte agus cúrsála air seo agus is cineál cúrsála é atá tipiciúil sa Mheánmhuir, sa Mhuir Chairib 
agus sa Chianoirthear. San Eoraip, tá na longa lonnaithe i gcalafoirt amhail Barcelona, Palma agus Genoa, 
a bhfuil fáil orthu go héasca trí eitilt ón Ríocht Aontaithe. Bíonn cúrsáil go dtí an Mhuir Chairib lonnaithe in 
Florida de ghnáth, trí heitiltí go dtí Miami nó Orlando nó go dtí na hoileáin iad féin, amhail Barbados.

Gníomhaíocht foghlama  
Léigh an cás seo a leanas agus freagair na ceisteanna a leanann é.

Tá clann Uí Cheallaigh ina gcónaí i Sasana. Ba mhian leo saoire teaghlaigh a ghlacadh le linn shaoire 
scoile an tsamhraidh lena mac atá ina dhéagóir, a n-iníon atá 9 mbliana, agus le seantuistmitheoirí na 
bpáistí.

• Úsáid an tIdirlíon, faigh amach cad é atá ar fáil don teaghlach.
• Cad iad na buntáistí don teaghlach as cúrsáil a roghnú a imíonn amach as Southampton?
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Tá réimse áirithe méideanna de long cúrsála ón Allure of the Seas síos go dtí na longa níos lú atá lonnaithe 
san Eoraip leis na tionscnóirí móra turais amhail Thomson. Is minic a théann na háiseanna ar bord loinge 
thar na háiseanna a fhaightear sna hóstáin traidisiúnta trá. Tugann bunús na línéar cúrsála deiseanna do 
chustaiméirí saoire ar talamh a chur leis an chúrsáil agus mar sin de, roghnaíonn go leor acu seachtain ag 
cúrsáil ar an Mheánmhuir agus ansin fanacht in óstán in Barcelona nó Palma ar feadh seachtaine.

Glactar leis an chúrsáil anois mar ghníomhaíocht teaghlaigh. Sna longa sin a chuireann fáilte roimh 
theaghlaigh tá réimse leathan seirbhísí agus áiseanna, amhail:
• Rogha leathan bia atá ar fáil ar bord ar a n-áiritear biachlár do pháistí, mearbhia, roghanna sláintiúla agus 

aiste bia speisialta. Bíonn rogha éagsúil bia curtha ar fáil sa long chúrsála ar a n-áiritear béilí seasta, ith 
am ar bith agus roghanna féin-seirbhíse.

• Beidh réimse leathan gníomhaíochtaí ar fáil do gach aois ar a n-áiritear cúram linbh agus clubanna agus 
áit scíthe do dhéagóirí. Déantar na gníomhaíochtaí i ngrúpaí de réir aoise ó thachráin go déagóirí óga le 
cinntiú go bhfóireann an tsiamsaíocht don aois ghrúpa. Is iad na cineálacha gníomhaíochtaí tipiciúla ná 
spórt, ealaíon agus ceardaíocht, siamsóirí páistí, agus deis ann a bheith páirteach sna seónna ar bord agus 
le scileanna nua a fhoghlaim. Bíonn consóil chluichí, cartlanna DVDanna agus gníomhaíochtaí eagraithe 
ar feadh an lae leis na páistí a choinneáil gnóthach ar an chuid is mó de na longa.

• Is gné an-tábhachtach í an tsábháilteacht ar gach long chúrsála agus beidh sábháilteacht na bpáistí mar 
chuid den fhaisnéis shábháilteachta a dhéantar ag tús na cúrsála. Tugtar rostbhanda do pháistí de ghnáth 
ar a bhfuil a sonraí teagmhála ar eagla go n-imeoidh siad ar strae agus iad ar bord. Bíonn gach club 
gníomhaíochta faoi stiúir foirne oilte. 

• Tarlaíonn siamsaíocht na ndaoine fásta san oíche de ghnáth. Bíonn seirbhís chúraim linbh ar fáil ar gach 
long agus seirbhísí eile do pháistí le gur féidir leis na tuismitheorí sult a bhaint as chomh maith. Bíonn 
siamsaíocht teaghlaigh ar fáil ar go leor long chomh maith amhail seónna oighir agus léiriúchán drámaí ar 
stíl Broadway a fhóireann don teaghlach uilig.

• Is féidir le teaghlaigh atá ag taisteal le chéile cábáin a chur in áirithe in aice lena chéile agus doras 
ceangail ag mórán acu. Tá seomraí mór go leor do cheathrar ag cuid de na longa. Is minic go mbíonn 
tairiscint ann go mbíonn taisteal saor in aisce ag linbh faoi dhá bhliain d’aois agus iad ag roinnt cábáin 
lena dtuismitheoirí. Bíonn lacáiste ar fáil in amanna do pháistí a roinneann seomra le mam agus daid, ach 
más cábán scartha atá de dhíth beidh an praghas céanna orthu sin agus a bheadh ar dhaoine fásta. 

• De ghnáth bíonn an bia agus na deochanna neamh-mheisciúla uilig san áireamh sa phraghas chomh 
maith leis an tsiamsaíocht agus úsáid na n-áiseanna ar bord. Is iad na rudaí breise iad ná alcól, caifí 
speisialta, turais i dtír, an casaíne agus aon rud a cheannófaí sna siopaí ar bord.

Gníomhaíocht foghlama
Samhlaigh gur gníomhaire taistil thú. Tá suim ag do chliaint saoire chúrsála a chur in áirithe. Níor thriall siad 
cúrsáil riamh agus tá ceisteanna acu sula ndéanfaidh siad an cinneadh:
• Cad é an ceann scríbe is fearr le roghnú?
• Cad é mar a roghnaítear an long/comhlacht cúrsála is fearr?
• Cén fad cúrsála ba choir dúinn a chur in áirithe?
• Cad é atá san áireamh sa phraghas? Cad iad na rudaí breise a dtig linn/ar chóir dúinn a chur in áirithe 

roimh ré?
• Cad é mar a íoctar as rudaí ar bord?
• Cad é mar atá a fhios againn an méid is cóir a íoc mar shéisín nó síneadh láimhe?
• Cad é ba choir dúinn pacáil?

Úsáid an t-idirlíon agus foinse ar bith eile atá ar fáil duit le ‘Treoir don Chéad Chúrsáil’ a chruthú le húsáid ag 
do chliaint. 
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Turais, turais treoraithe nó safari
Is féidir dul ar thurais ar dhóigheanna éagsúla agus tugtar deis do dhaoine cuairt a thabhairt agus eispéaras 
éagsúil a bheith acu ar na háiteanna is díol spéise do thurasóirí. Is féidir le cuairteoir turas a dhéanamh ar 
a chonlán féin, dul ar thuras treoraithe nó fiú turas fíorúil a dhéanamh. Tugann turas fíorúil deis do dhuine 
cuairt a thabhairt ar thír nó ar aon áit is díol spéise ach gan compord an tí a fhágáil. Seans go mbeidh spéis 
ag an duine sin fíorchuairt a thabhairt ar an áit más spéis leo an turas fíorúil.

Is é an treoraí turais (nó treoraí turasóra) a thugann cuidiú agus eolas agus faisnéis chultúrtha do dhaoine 
ar thuras eagraithe. D’fhéadfadh an turas treoraithe a bheith ann do chliant aonar nó do ghrúpa. Tá turas 
treoraithe ar fáil ag áiteanna mórspéise amhail láithreáin reiligiúnacha agus stairiúla (ardeaglaisí agus 
caisleáin) agus iarsmalanna. Bíonn treoraí ann de ghnáth a bhfuil teastas aitheanta turasóireachta aige 
amhail an Suaitheantas Gorm, éisithe ag an Cuallacht de Threoraithe Cláraithe Turasóireachta (the Guild 
of Registered Tourist Guides), sa Ríocht Aontaithe. Is féidir bheith ag brath ar Threoraí Turasóireachta le 
Suaitheantas Gorm a bheith eolasach, iontaofa agus gairmiúil agus eolas áitiúil reatha acu. Deir a suíomh 
idirlín go ndéanfaidh siad ‘eispéaras iontach d’eispéaras maith’. Ní bheidh cead ag dream seachtrach ar 
bith ach treoraithe le Suaitheantas Gorm turas a dhéanamh ag mórán de na háiteanna is díol spéise amhail 
Mainistir Westminster agus Túr Londan. 

Tá go leor cineál turas treoraithe ann ar a n-áirítear turais siúil, cóistí turasóireachta thart ar iontais áite, 
turais ar iarsmalanna agus gailearaí, turais le téama nó fiú turas i gcarr príobháideach. Is féidir go mairfidh 
turas treoraithe cúpla uair an chloig nó fiú roinnt laethanta; is féidir gur mionchuid den tsaoire é nó an 
tsaoire féin.
• Turais Bhuaicphointí: do go leor turasóirí is é turas na mbuaicphointí an chéad rud a dhéanfaidh siad 

agus áit nó cathair nua bainte amach acu. Cuidíonn a leithéid de thuras leis an chuairteoir atmaisféar 
na háite a bhreith, teacht ar eolas agus cinneadh a dhéanamh ar cad iad na háiteanna is díol spéise a 
rachaidh siad chucu. Déantar turas buaicphointí ar bhus de ghnáth, bus dhá urlár go minic, a mhairfeadh 
leathlá nó lá.

• Turas Spaisteoireachta: is í an spaisteoireacht ar cheann de na bealaí is fearr le baile nó cathair a 
thaiscéaladh. Le cuidiú ó threoraí is féidir le cuairteoirí eolas a bhailiú nach bhfaigheadh siad leo féin. I 
Londain tá turais ar fáil ag an chomhlacht The London Walking Tours amhail Jack the Ripper Tours agus 
Turas Taibhsí Londan. Is meascán de scéalaíocht agus siamsaíocht na turais seo.

 
Léaráid 3: Treoraí turais le turasóirí in Antigua, Guatemala
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA
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Tá sé tábhachtach go bhfuil na turasóirí soiléir faoi riachtanais na spaisteoireachta arbh fhéidir go mbeadh 
talamh aimhréidh nó fána ghéar ann.

Tá réimse earraí ar díol is féidir le custaiméirí a úsáid le hullmhú don turas siúil nó le leanúint i ndiaidh an 
turais amhail leabhair, léarscáileanna agus DVDanna.
• Músaeim agus Gailéirí: i gcás na músaem agus na ngailéaraithe is mó bheadh roinnt laethanta de dhíth 

ar an chuairteoir na bailiúcháin agus na taispeántais uilig a fheiceáil. Do na daoine sin nach bhfuil mórán 
ama acu ba leor turas ar na buaicphointí le déanamh cinnte de nach gcailleann an cuairteoir amach ar na 
rudaí tábhachtacha agus leis an chuairt acu a chur i gcomhthéacs. Mar rogha air sin, is féidir, de ghnáth, 
turas ar leith ar ghné áirithe de bhailiúchán a reáchtáil le treoraí a bhfuil sainspéis aige. 

• Turais le Téamaí: don turasóir a bhfuil spéiseanna ar leith acu, is féidir go gcinnteoidh turas le téama go 
bhfeicfidh siad níos mó den rud a bhfuil spéis acu ann. Tá réimse leathan suimeanna clúdaithe ag turas 
le téama ó údair amhail Shakespeare go ceol amhail The Beatles, láithreáin scannán agus turas taibhsí. 
I Londain tá turais ann amhail an Jack the Ripper Tour, Taibhsí Londan (Haunted London) agus Londain 
Folaithe (Hidden London), atá an choitianta. 

Is féidir turas treoraithe a ghlacadh le treoirleabhar nó closthuras. Má úsáideann duine an cineál seo turais 
is féidir leis a luas féin a dhéanamh agus a bheith istigh agus amuigh as an turas mar is mian leis. Tugann 
turas fámaireachta ar bhusanna Londain deis don chuairteoir ticéad a cheannach agus mar chuid de tá 
cluasáin a chuirtear i soicéad ar an bhus le treoir an turais a thabhairt. Is féidir leis an chuairteoir, áfach dul 
air nó imeacht ó bhus ar bith atá ag cur an turas ar fáil.

Turais Safari 
Is focal Svahaílise é ‘safari’ a chiallaíonn ‘turas’. Tugann gnáth-safari deis don chliant fiadhúlra na hAfraice 
a fheiceáil agus an cultúr áitiúil a bhraith. Bíonn fócas an safari dírithe ar an Chúig Mhór – leoin, liopaird, 
eilifintí, srónbheannaigh agus buabhaill. Ar ndóigh, bíonn na dobhareacha, na síotaí, na goraillí agus na 
sioráif an-choitianta le turasóirí safari chomh maith. Is amhlaidh nach bhfuil sa téarma sin ‘Cúig Mhór’ ach 
uirlís mhargaíochta. Is í an Chéinia agus an Tansáin an dá áit is coitianta le mórán turasóirí a roghnaíonn 
cuairt a thabhairt ar an Tearmann Masai Mara, ar Shliabh Chéinia nó ar an Serengeti. Is féidir stopadh i raon 
áiteanna ó lóiste sómasach go puball. Is féidir go mbeadh safari eagraithe do dhuine aonar nó do ghrúpaí 
agus is gnách gur dúchasaigh iad na treoraithe.

Gníomhaíocht foghlama  
Samhlaigh gur gníomhaire turais thú. Tá roinnt cliant agat ag smaoineamh ar shaoire safari.
• Cad iad na ceisteanna a mbeifeá ag súil leo ó do chliant faoi shaoire safari?
• Dear bileog nó fógrán ag léiriú na gceisteanna coitianta uilig a mbeifeá ag súil leo le húsáid le do chliant. 
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Cás-staidéar
Ba mhian leis an Uasal Ó Muirí agus Bean Uí Mhuraí cuairt a thabhairt ar an Iordáin. Ba mhaith leo oiread 
áiteanna díol spéise a fheiceáil agus ab fhéidir a fheiceáil. Tá ceadúnas tiomána reatha acu beirt ach 
níl siad cinnte faoi thiomáint sa Iordáin. Iarrann siad comhairle ar ghníomhaire taistil a mholann turas 
príobháideach dóibh bunaithe ar an chúrsa taistil seo a leanas.

Lá 1 Imeacht ó Heathrow Londain le BMI ar an eitilt go Amman. Ar bhaint amach an Amman 
aistrítear go dtí d’óstán (3 oíche).

Lá 2 Gabh chuig fásach an oirthir le ‘caisleáin an fhásaigh’ an fheiceáil, Azarq san áireamh a 
bhfuil nasc aige le Lawrence na hAraibe.

Lá 3 Breathnaigh ar an tseanchathair Rómhánach Jerash. Ina dhiaidh sin déan taiscéaladh ar 
dhúnfort, iarsmalann, teampall agus eaglaisí Amman.

Lá 4 Imigh ó Amman ar thuras go Petra. Ar an bhealach stop ag Sliabh Nebo agus Madaba. 
Tabhair cuairt ar chaisleán na gcrosáidirí ag Karak. Fan thar oíche in Petra (2 oíche).

Lá 5 Déan turas ar chathair ársa tharraingteach Petra. 

Lá 6 Siúil thart ar Wadi Rum, láithreán an scannáin Lawrence of Arabia. Fan thar oíche in Aqaba.

Lá 7 Gabh chuig an Mhuir Mharbh, an áit is ísle ar domhan. Fan thar oíche in óstán ag an Mhuir 
Mharbh.

Lá 8 Aistrigh ar ais go Amman don eitilt fhillte go Heathrow Londain.

Gníomhaíocht foghlama  
Is turas treoraithe príobháideach é seo. Beidh seirbhís threoraí le Béarla ag muintir Uí Mhuirí, tiománaí agus 
carr aerchóirithe an t-am ar fad. Tá táillí iontrála do gach rud is díol spéise san áireamh le costas na saoire.
• Cad iad na buntáistí agus na míbhuntáistí leis an chúrsa taistil seo do mhuintir Uí Mhuirí?
• Tá cónaí ar mhuintir Uí Mhuirí i dTuaisceart Éireann, cad iad na tosca breise a gcaithfidh siad machnamh a 

dhéanamh orthu maidir leis an tsaoire seo?
• Cad é an chomhairle a thabharfá féin do na custaiméirí seo atá ag smaoineamh ar thuras go dtí an Iordáin;

 – Lánúin aosta agus luaineacht theoranta ag duine amháin acu; agus
 – Lánúin óg le páistí idir 14 bliana d’aois agus 8 mbliana d’aois.

Saoirí Sainspéise
An rud atá i gceist le saoire shainspéise ná saoire atá reáchtáilte do dhaoine a bhfuil spéis ar leith acu i rud 
éigin amhail bia, fíon nó oilithreacht. Tugann an cineál seo saoire an deis don chustaiméir sult a bhaint as 
ábhar spéise nó caitheamh aimsire a dhéanamh agus saoire a bheith aige ag an am chéanna. Is féidir dul ar 
shaoire shainspéise mar dhuine aonair, mar lánúin, mar theaghlach nó ina ghrúpa. Ar na samplaí de shaoirí 
sainspéise tá:
• saoire bhia: ag blaiseadh bia speisialtóireachta de thír ar leith;
• saoire fíona: cuairt ar fhíonghoirt le feiceáil mar a fhástar na fíonchaora, próiseas déanta fíona agus ag 

blaiseadh fíona;
• deartar saoire ealaíona agus chultúrtha le go mbeidh an turasóir lánbháite i ngnéithe uathúla na háite 

ina bhfuil siad. In áit suí ar an taobhlíne, moltar don chuairteoir gach gné den tsaoire a thriail agus moltar 
dóibh réimse gníomhaíochtaí a roghnú le go dtarlódh sin;

• dúshlán carthanachta: mar shampla dreapadóireacht sna Himiléithe le hairgead a bhailiú do 
charthanacht; agus

• oilithreachtaí creidimh, amhail cuairt a thabhairt ar an Tír Bheannaithe le siúil san áit ar shiúil Íosa.

Tá réimse leathan comhlachtaí ann anois ag soláthar saoirí sainspéise ar fud an domhain agus do gach 
aois-ghrúpa.
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Saoire Eachtraíochta
Tugann saoire eachtraíochta eachtraí agus spreagadh do dhaoine agus tá gach cineál san áireamh, amhail:
• ag siúl le béir sa tSlóvaic;
• ag siúl i ndufairí Boirneo;
• curachóireacht bhánuisce sna Sléibhte Creagacha i Meiriceá;
• tumadóireacht scúba sa Mhuir Rua; agus 
• dul suas i mbalún te in Nua Shéalainn.

Gníomhaíocht foghlama  
Seiceáil an suíomh idirlín seo le tuilleadh eolais a fháil ar thurasóireacht eachtraíochta i Nua Shéalainn. 
www.newzealand.com 

Saoirí gairide agus saoirí cathracha
Tá méadú reatha ag teacht ar shaoire ghairid le tamall anuas. Roghnódh custaiméirí saoire ghairid mar 
bhealach le bearna a líonadh idir saoire an tsamhraidh nó le hócáid speisialta a cheiliúradh amhail 
comóradh lae. Tá réimse leathan saoirí gairide ó shaoire chathrach go saoire amharclannaíochta. Is féidir 
nach mbeidh an mhionphleanáil chéanna de dhíth le saoire ghairid mar a bheadh le gnáthshaoire, rud a 
chiallaíonn gur féidir le saoire ghairid a bheith uathspreagtha, solúbtha agus cuireann sé san áireamh aon 
imeacht sa nóiméad deireanach nó neamhphleanáilte amhail gealltanas pósta agus cluiche ceannais spóirt.

Is fusa anois é ná riamh saoire ghairid a chur in áirithe mar gheall ar an Idirlíon agus aerlínte ísealchostais. 
Ní ghlacann sé ach thart ar dhá uair an chloig d’am eitilte le haon cheann scríbe san Eoraip a bhaint amach 
agus dá luaithe a chuirtear in áirithe í is minice a bhíonn margadh maith ar fáil ar eitilt. 

Tá luach na saoire dár sláinte agus dár bhfolláine mheabhrach anois aitheanta go maith. Tugann saoire 
ghairid réiteach inmharthana, praiticiúil, solúbtha agus ar chostas íseal dúinn nuair is gá ‘éalú ón 
ghnáthshaol’.

Só-shaoirí
Is é atá i gceist le só-shaoirí ná eispéaras úr agus tú féin a bhá san áit úr agus ag luí isteach ar an chuid is 
fearr de sheirbhísí pearsanta agus lóistín costasach fíorálainn agus leibhéal thar barr gastranamaíochta.

San áireamh le só-shaoirí tá:
• Só den scoth, san áit a gcaithfidh leis an chustaiméir ar bhonn chúig réalta i dtimpeallacht thar a bheith 

galánta. 
• Bia beadaí san áireamh; saoire a thugann béilí eisiacha de chaighdeán réalta Michelin dá aíonna agus 

b’fhéidir taispeántais cocaireachta chomh maith agus biachlár dégustation.
• Saor ó pháistí; deartha le go mbeidh saoire ag an lánúin gan callán ar bith déanta ag páistí agus gan aon 

imní orthu faoina mí-iompar féin os comhair páistí. 
• Mí na meala; lánúin ag pósadh ar láthair ghalánta agus eagrú an phósta déanta go hiomlán ag an óstán, a 

chuireann lóistín ar fáil do na haíonna bainise chomh maith.
• Glampáil – le tamall anuas tá an-ráchairt ar an ‘ghlampáil’. Is comhcheangal de champáil agus galántacht 

a thugann deis do dhaoine an taobh amuigh a thriail gan aon sócúlacht a chailleadh. Is féidir anois 
stopadh i bhfaighneog champála nó i bpluais, i bpuball safari nó i gcábán wigwam.

http://www.newzealand.com
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Saoirí Campála agus Carbháin
Ba é a chéad fhíorchampa saoire é an Cunningham Camp ar Oileán Mhanann, a d’oscail in 1894. Fir amháin 
a bhí ann. D’fhan siad sna pubaill agus chuidigh siad le reáchtáil laethúil an champa. Bhí go leor campaí den 
chineál sin ann sna 1930idí nó bhí an pobal sáite go smior i saol sláintiúil an taobh amuigh.

Le linn na 1960idí d’éirigh saoirí campála agus carbháin an-choitianta mar athrach ar fhanacht i dteach 
leaba agus bricfeasta nó óstán mar ba ghnách. Thug an tsaoire seo saoirse do dhaoine ó shrianta a cuireadh 
ar aíonna ag fanacht i lóistín bordála nó teach d’aíonna amhail ag ithe ag amanna áirithe nó an seomra a 
fhágáil le linn an lae. Thug an lucht campála a bpubaill féin leo agus rinne siad an-sábhail airgid ar a gcuid 
saoire. Ach ar ndóigh, tá saoire champála ag brath go hiomlán ar an aimsir.

Tugann saoire charbháin rogha eile d’eispéaras an taobh amuigh. Tá dhá phríomhchineál saoire charbháin 
ann. Páirc charbháin le carbháin mhóra sheasta a fhaigheann na custaiméirí ar cíos sa lá/tseachtain. Is ann 
do láithreáin chomh maith, ar a dtugtar áit carbháin, do charbháin turasóireachta atá á dtarraingt ag carr. 
In amanna beidh rogha i bpáirc charbháin do charbhán seasta agus do charbhán turasóireachta. Cuireann 
páirc charbháin bonneagar ar fáil amhail uisce agus ceangal aibhléise chomh maith le siopa agus áiseanna 
níocháin. Beidh bialanna ag na páirceanna móra carbháin, áit súgartha do pháistí agus Wi-Fi.

Léaráid 4: Gnáthleagan amach saoire charbháin. Úsáideann an teaghlach díonbhrat mór agus gazebo le 
spás cónaithe a mhéadú faoi dhó

Íomhá © Sonia McKee, CCEA

Le blianta beaga anuas d’éirigh na veaineanna campála agus feithiclí mótarbhaile an-choitianta. Is feithicil 
áineasa féintiomána é an mótarbhaile a sholáthraíonn lóistín. De ghnáth bheadh spás codlata ann do idir 
2 agus 8 nduine. Tugtar leaba ar an spás seo. Tá gach leaba seasta nó rud a athraíonn ó rud eile go leaba. 
Beidh treallamh cocaireachta sa chistin bheag amhail, oigheann, greille, iarta, doirteal agus oigheann 
micreathonnach. Bíonn seomra folctha le leithreas le cithfholcadán agus báisín níocháin i mótarbhaile 
de ghnáth. Bíonn tábla agus suíocháin i spás beag le haghaidh ithe. Bíonn cábán don tiománaí ann agus 
suíochán an phaisinéara i mótarbhaile. Tiontaíonn na suíocháin seo de ghnáth le bheith mar chuid den 
spás cónaithe. Bíonn tolglann ann in amanna ina bhfuil tolg u-chruthach suite i gcúl an mhótarbhaile nó 
i dtolglann ag an taobh.

Tá an veain champála níos lú ná an mótarbhaile de ghnáth agus déantar go héagsúil iad. Agus an veain 
champála dírithe ar shoghluaisteacht agus costas íseal, tá béim an mhótarbhaile dírithe ar chompord. Mar 
shampla, níl leithreas ná cithfholcadán sa veain champála de ghnáth, nó spás idir an spás cónaithe agus 
cábán an tiománaí. 

Is ceann de na clubanna is sine sa Bhreatain é The Camping and Caravanning Club (An Club Campála agus 
Carbháin) le breis agus 500,000 ball.
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Cás-staidéar: Páirc Charbhán Linwater
Is páirc thurasóireachta í Páirc Charbhán Linwater, do phubaill, carbháin agus motarbhailte, ina suí ar 
thalamh feirmeoireachta, 7 míle siar ó Dhún Éideann. Bain úsáid as suíomh idirlín Linwater 
www.linwater.co.uk le fiosrú a dhéanamh ar na seirbhísí agus na háiseanna atá ar fáil do lucht campála.

Gníomhaíocht foghlama  
Déan liosta de na háiseanna atá ar fáil ag Páirc Charbhán Linwater.

Déan cur síos ar dhá áit in aice leis le siúlóid a dhéanamh.

Cad é a léiríonn go bhfuil fáilte roimh dhaoine ó thíortha taobh amuigh den Ríocht Aontaithe agus Éirinn?

Saoire sa Bhaile
Is saoire sa bhaile í saoire a chaitear i do bhaile féin nó i do thír féin ag déanamh suaimhnis agus ag baint 
sult as gníomhaíochtaí fóillíochta ann. Tá saoirí sa bhaile an-choitianta anois mar gheall ar roinnt tosca lena 
n-áirítear:
• Cúlú eacnamaíochta;
• Luaineacht airgeadra; agus
• Contúirtí sábháilteachta agus slándála, m.sh. i ndiaidh ionsaithe sceimhlitheoireachta.

Chuir an treocht i dtreo saoire sa bhaile borradh faoi staitisticí saoire intíre don Ríocht Aontaithe. Baineann 
áiteanna is díol spéise do thurasóirí, chomh maith le gnólachtaí fóillíochta agus turasóireachta, baineann 
siad tairbhe as teaghlaigh ag fanacht sa bhaile ach atá go fóill ag déanamh gníomhaíochtaí a bhaineann le 
fóillíocht agus turasóireacht.

Gníomhaíocht foghlama  
Tá teaglach Mhic Gabhann ag fanacht sa bhaile i mbliana. Tá beirt pháistí acu agus iad go fóill ar bhunscoil. 
Tá siad ina gcónaí i do cheantar féin. Shocraigh an bheirt tuismitheoirí saoire bhliantúil a ghlacadh sa chéad 
choicís i mí Lúnasa.

Luaigh gníomhaíochtaí agus áiteanna cuí don teaghlach, cuir táillí nó costas ar bith san áireamh.

Gníomhaíocht foghlama  
Déan saoire agus gach rud san áireamh a shainmhíniú.

Déan plé ar na buntáistí agus na míbhuntáistí as saoire neamhspleách a chur in áirithe.
 
Léigh go cúramach gach cur síos seo a leanas ar shaoirí. Do gach cur síos sainaithin an cineál saoire é.

• Saoire a chomhcheanglaionn cairteitilt nó eitilt sceidealaithe le carr a fháil ar cios.
• Saoire le dhá cheann scríbe nach bhfuil cosúil lena chéile nó atá cosúil lena chéile.
• Saoire ar bord loinge, ag tabhairt cuairteanna ar áiteanna éagsúla.
• Saoire ina bhfuil eitiltí, aistrithe, lóistín, bia, siamsaíocht agus seirbhísí ionadaí an ionaid saoire san 

áireamh.
• Saoire a mbíonn a lóistín féin ag na turasóirí, ag fanacht in áit amháin nó níos mó.
• Saoire a mbíonn a gcúrsa taistil féin curtha le chéile ag na turasóirí agus a lóistín féin agus a n iompar féin 

a cheannach.
• Saoire ag a bhfoghlaimíonn na turasóirí tumadóireacht scuba. 

http://www.linwater.co.uk
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