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Cinn Scríbe Fóillíochta, Taistil agus Turasóireachta

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 1
AN TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA 
A THUISCINT

Torthaí Foghlama

Ba chóir go mbeadh daltaí ábalta:
• na riachtanais agus na hionchais atá ag cineálacha éagsula custaiméirí a anailísiú;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar réimse na gcinn scríbe den fhóillíocht, taisteal agus turasóireacht;
• a thuiscint gur tosca móra iad costas agus inrochtaineacht maidir leis an mhealltacht atá ag ceann 

scríbe; agus
• na príomhghnéithe agus an mhealltacht atá ag cinn scríbe a shainaithint agus a mhíniú.
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Na riachtanais agus na hionchais atá ag cineálacha éagsúla custaiméirí
Is gné thábhachtach den tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta é na riachtanais agus na hionchais 
atá ag cineálacha éagsúla custaiméirí a shainaithint go cruinn. Le bheith rathúil, ní mór do thionscail 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta tuiscint a bheith acu ar riachtanais a gcuid custaiméirí le go 
n-éireoidh leo mar ghnó.

Ba ghnách gur rangaíodh custaiméirí ina ngrúpaí amhail teaghlaigh, lánúineacha, daoine gnó. Tá deighilt an 
mhargaidh nua forbartha ag an Northern Ireland Tourist Board (NITB) ar na mallaibh atá bunaithe ar sheacht 
ngrúpa:
• Am le Chéile: is é atá i gceist leis an deighilt mhargaidh seo ná lánúineacha de gach aois atá ar lorg saoirí 

rómánsúla ar dóigh, an áit ar féidir leo am den scoth a chaitheamh le chéile le hócáid speisialta amhail 
comóradh lae pósta nó breithlá a chéiliúradh, nó fiú éalú ó chrácamas an lae. B’fhéidir go mbainfeadh 
siad sult as blaiseadh den chultúr áitiúil nó as siamsaíocht oíche ‘cúláilte’ agus as cuid den áilleacht 
nádúrtha ach níl an suim chéanna acu i nithe is díol spéise agus i ngníomhaíochtaí. Is gné ríthábhachtach 
í don ghrúpa seo ná eispéireas rómánsúil ina bhfuil béim leagtha ar shuaimhneas a ghlacadh. Beidh siad 
ag stopadh in óstáin d’ardchaighdeán agus ag dul ar lorg bia maith. Is dócha go mbainfeadh cuairteoirí 
‘Am le Chéile’ úsáid as na meáin dhigiteacha le tairiscintí agus margaí speisialta a lorg go háirithe ar 
shuíomhanna reiceanna laethúla amhail Living Social nó Groupon.

• Daoine Saolta Sofaisticiúla: is é atá i gceist le ‘Daoine Saolta Sofaisticiúla’ ná daoine a mbíonn 
saoirí acu go minic. Bíonn siad ar lorg suaimhnis agus, rud atá tábhachtach, giota beag de shoilíos. Tá 
an deighleog seo an-chosúil le ‘Am le Chéile’ ach tá custaiméirí giota beag níos sine, is mó seans go 
mbeadh siad ag taisteal i ngrúpaí agus ag tabhairt cuairteanna ar radhairc inspéise na n-áiteanna a 
dtéann siad. Bíonn siad ag stopadh sna hóstáin is fearr agus baineann siad sult as béilí den scoth, as a 
suaimhneas a ghlacadh san óstán agus ag suíomhanna galánta sa cheantar áitiúil, ag taiscéaladh nithe 
na háite is díol spéise agus ag dul amach leis na daoine a tháinig ar saoire leo. Cé go bhfuil siad ag súil le 
hardchaighdeán, bíonn suim iontu i margaí a aimsíonn siad trí na bealaí traidisiúnta agus trí bhealaí na 
meán digiteach araon. Bainfidh an grúpa seo sult as dul chuig amharclann, as cuairteanna a thabhairt ar 
theach tábhairne, ag ithe amuigh, agus as bia agus deoch d’ardchaigheán. Tá meas acu chomh maith ar 
an áilleacht nádúrtha agus mar sin de taitníonn bealaí na radharc leo.

• Spraoi Teaghlaigh: mar a thuigtear ón teideal, baineann an deighilt margaidh seo le haonaid teaghlaigh 
a bhfuil sonas agus siamsaíocht a gcuid páistí mar phríomhthosaíocht acu. Tuigeann na tuismitheoirí 
go mbeidh am suaimhneach acu má tá a gcuid páistí sásta agus neart le déanamh acu. Nuair atá rogha 
le déanamh acu ar lóistín agus bia beidh luach ar airgead á lorg acu agus beidh siad ag iarraidh rochtain 
ar a lán nithe is díol spéise ina bhfuil an sábháilteacht agus an chairdiúlacht tábhachtach. Tá lóistín atá 
oiriúnach do theaghlaigh ríthábhachtach agus seans go n-iarrfaidh siad seomraí iláitithe nó seomraí atá 
ceangailte le doras. Is é an tsiamsaíocht príomhghné an ghrúpa seo – an sprioc atá ann ná am fiúntach ag 
baint sult as nithe is díol spéise agus as siamsaíocht atá dírithe ar pháistí. Tá sábháilteacht na bpáistí ina 
gné ríthábhachtach chomh maith. De ghnáth bíonn an grúpa seo ag díriú ar luach ar airgead, ar lóistín do 
theaghlaigh agus ar chuimhní a chruthú.

• Daoine Óga Bríomhara: is é atá i gceist leis an deighilt margaidh seo ‘Daoine Óga Bríomhara’ ná daoine 
atá ar lorg eispéiris atá spraoiúil agus ina bhfuil éagsúlacht de rudaí le déanamh amhail ith agus ól, 
siopadóireacht, gníomhaíochtaí agus imeachtaí. Bíonn siad á mealladh chuig timpeallachtaí uirbeacha 
ag dul sa tóir ar phubanna, ar chlubanna agus ar cheol. Bíonn an costas go mór i gceist chomh maith 
le bheith furasta fáil isteach chuig na nithe is díol spéise. I dtéarmaí lóistín, is fearr leo go minic óstáin 
ar chostas íseal agus áit atá cóngarach don áit ina bhfuil gach rud ag titim amach. Tá an grúpa seo ar 
lorg rud atá ‘mórthaibhseach’ maidir le siamsaíocht oíche, féilteachas, eispéiris na cathrach, cultúr 
comhaimseartha agus féilte ceoil, rudaí atá uilig tábhachtach dóibh. Seans fosta go mbainfidh siad sult as 
an ‘láthair áitiúil’ agus beochan sráide.

• Lucht na hEachtraíochta agus craice: is cuairteoirí iad Lucht na hEachtraíochta agus Craice atá ar 
lorg laethanta lán de ghníomhaíochta chomh maith le hoícheanta lán le spraoi. Téann siad ar saoire ina 
ngrúpaí nó ina lánúineacha. Is minic gur cairde nó comhghleacaithe iad atá ag iarraidh dul ar thuras 
cúláilte, spreagúil chuig áit nua éagsúil. Is maith leo spraoi agus eispéiris nua eachtrúla a bheith acu 
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le chéile ach is buntáiste é mura gcaithfidh siad taistil rófhada chuig áiteanna nó barraíocht ama a 
chaitheamh i mbun an iomarca a phleanáil leis an áit a bhaint amach. Baineann an grúpa seo sult as dul 
chuig pubanna bríomhara, ag caint le muintir na háite, as féilte, siamsaíocht, ealaín sráide, greann, na 
háiteanna ‘cúláilte’ le bheith ag ithe agus ag siopadóireacht agus áiteanna spraíúla a mbíonn an-tóir ag 
turasóirí orthu.

• Daoine atá Fiosrach faoin Chultúr: de ghnáth is daoine breacaosta (45+) atá sa deighilt margaidh seo 
ar mhaith leo a ndearcthaí a leathnú agus cur lena gcuid taithí trí thírdhreacha, stair agus cultúr nua a 
thaiscéaladh. Tá suim acu gach rud atá san áit a fheiceáil agus tá siad ag dúil le heispéireas barántúil a 
bheith acu. Tá siad neamhspleách, gníomhach agus an-dúil acu rudaí atá as an ghnáth a fheiceáil agus a 
dhéanamh. Ní miste leo má chaithfidh siad iarracht bheag sa bhreis a dhéanamh leis na sochair a bhreith 
leo. Baineann an grúpa seo sult as cuairteanna a thabhairt ar chaisleáin, gairdíní, músaeim, dánlanna, as 
bia agus fíon den scoth go háirithe sainbhianna na háite, féilte agus imeachtaí leithleacha áitiúla. Beidh 
suim acu i stair na háite a mbeidh siad ag tabhairt cuairt uirthi.

• Na hÉalaithe Éachtacha: beidh an grúpa seo ag iarraidh a bheith sáite i dtimpeallachtaí nádúrtha galánta 
i suíomhanna iargúlta iontacha. Sna háiteanna seo beidh siad ábalta éalú ón strus a bhaineann lena saol 
laethúil agus ceangal a dhéanamh athuair lena bpáirtí agus/nó lena bpáistí óga. Is dócha gur daoine atá 
ina dtriochaidí iad atá ar lorg eispéiris a fhágfaidh beocht as an nua iontu ar theacht abhaile dóibh. Tá siad 
ag dúil le saoire shuaimhneach réchúiseach a bheith acu ach tá ócáidí ‘mórthaibhseacha’ de dhíth orthu le 
béim a leagadh ar nádúr speisialta na saoire atá siad ag caitheamh le chéile. Beidh meas acu ar radhairc a 
bhainfeadh an anáil díobh agus bainfidh siad sult as áiteanna a thaiscéaladh ar chos, ar rothar nó i mbád. 
Is dócha go gcaithfeadh siad na tráthnónta i mbun spraoi i dteach tábhairne a bhfuil carachtar aige.

Cineálacha Cinn Scríbe Fóillíochta, Taistil agus Turasóireachta
Tá a lán cineálacha éagsúla de chinn scríbe saoire ann ar a n-áirítear:
• ceantair chósta; bhí tóir i gcónaí orthu mar chinn scríbe, mar shampla;
 – bhí an-tóir ar ionaid saoire cois trá faoi choinne turais lae agus saoirí trá araon ó aimsir na Victeoiriach. 

Bionn stráicí fairsinge gainimh go minic ag na hionaid saoire cois trá a bhfuil an tóir is mó orthu amhail 
Trá Benone, Trá Phort na Binne Uaine, an Trá Thoir agus an Trá Thiar i bPort Rois, Trá Blackpool, Les 
Sables de L’Olonne sa Fhrainc. Bíonn cuanta beaga agus sráidbhailte iascaireachta beaga, amhail Port 
Bhaile an Trá, Padstow i gCorn na Breataine agus Cadaques sa Spáinn san áireamh fosta in ionaid saoire 
cois trá;

 – bíonn imeallbhoird neamhfhorbartha san áireamh fosta i gceantair chósta, áiteanna a mbíonn an 
smacht go fóill ag an nádúr agus nach bhfuil tionchar ag an mhórmhargadh saoire orthu den chuid is 
mó, amhail Playa El Cañuelo in Andalusia, Es Grau in Menorca agus Cala Llombards in Majorca.

• ceantair thuaithe; bhí an-tóir i gcónaí ar an tuath, lena radhairc tíre tharraingteacha agus a ‘nós 
maireachtála sláintiúil’, mar shuíomh do lucht na cathrach lena gcuid ama fóillíochta a chaitheamh. 
Tá níos mó turasóirí in ann cuairt a thabhairt ar an tuath mar gheall ar an fhás in úinéireacht cairr ó na 
1950idí. Is limistéir chaomhnaithe iad na Páirceanna Náisiúnta (Sasana agus an Bhreatain Bheag) a bhfuil 
clú orthu mar gheall ar a bhflóra agus a bhfána, amhail The New Forest, The Lake District agus The Brecon 
Beacons. 
Tá 46 Limistéar Sáráilleachta Nádúrtha (AONB) ann sa RA (UK). De ghnáth bíonn siad níos lú ná na 
Páirceanna Náisiúnta. Is iad na príomhaidhmeanna atá leis an stádas AONB ná:

 –  áilleacht nádúrtha an cheantair a chosaint agus a fheabhsú;
 – turasóireacht/áineas inbhuanaithe sa cheantar a chur chun cinn; agus
 – leasanna bhunadh na háite a chur chun cinn. 
Is AONBanna iad na háiteanna seo a leanas i dTuaisceart Éireann: Cósta Chlochán an Aifir, na Beanna 
Boirche, Fáinne Cnoc Shliabh gCuillinn, na Speiríní, Loch Cuan agus Leath Cathail, Cósta agus Gleannta 
Aontroma agus Binn Fhoibhne. 
Tá foraoisí, lochanna agus sléibhte i gceantracha eile faoin tuath áit ar féidir le daoine gníomhaíochtaí 
éagsúla a dhéanamh, ar a n-áirítear siúl, fánaíocht, tonnmharcaíocht agus seoltóireacht.

• bailte agus cathracha turasóireachta; is limistéir uirbeacha iad seo ina bhfuil réimse de 
ghníomhaíochtaí idir shiopadóireacht agus amharc ar na radhairc chomh maith le raon maith d’áiteanna 
lóistín do thurasóirí agus de shaoráidí lónadóireachta a sholáthraíonn réimse bianna agus deochanna. Is 
samplaí de bhailte agus de chathracha a bhfuil éileamh ag turasóirí orthu iad uilig seo a leanas; Londain, 
Warwick, San Francisco, Sydney, agus Nua-Eabhrac.
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• ionaid spóirt; Tá líon suntasach daoine ann a bhfuil spéis acu sna priomhspóirt amhail peil, rugbaí, 
cruicéad, leadóg agus lúthchleasaíocht. Seans go mbeadh dúil acu an fhoireann is ansa leo a fheiceáil 
agus iad ag imirt nó fiú cuairt a thabhairt ar ‘bhaile’ an spóirt nó na foirne roghnaithe acu. Is féidir gur 
ionaid náisiúnta nó idirnáisiúnta iad ar a n-áirítear Twickenham, Old Trafford, Nou Camp agus Wembley. 
Rachaidh lucht leanúna spóirt chuig imeachtaí móra cosúil leis na Cluichí Oilimpeacha, Corn an Domhain, 
Craobhchomórtais Leadóige Léana Wimbledon agus Craobhchomórtas Oscailte Gailf na hÉireann urraithe 
ag Dubai Duty Free.

• páirceanna siamsaíochta téama; is limistéar mór amuigh faoin spéir í páirc siamsaíochta théama 
mar a n-íocann daoine cead isteach le ham maith a bheith acu. I bpáirc siamsaíochta théama bíonn na 
gníomhaíochtaí éagsúla uilig bunaithe de ghnáth ar théama ar leith. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí seo 
marcaíochtaí siamsaíochta, seónna, ‘eachtraí gaile agus gaisce’. I ndáiríre is aontaí siamsaíochta ollmhóra 
iad páirceanna siamsaíochta téama. Tugtar ‘páirceanna siamsaíochta téama’ orthu de bhrí go bhfuil gach 
páirc roinnte suas ina zóin éagsúla. Taobh istigh de gach zón bíonn marcaíochtaí siamsaíochta agus nithe 
is díol spéise bunaithe ar théama ar leith, m.sh. téama na dufaire. De ghnáth, cuimsíonn an táille iontrála 
na marcaíochtaí siamsaíochta agus na nithe is díol spéise uilig. 
Bíonn lá iomlán siamsaíochta ar fáil i bpáirc siamsaíochta théama de ghnáth, agus mar sin bíonn daoine 
sásta aistear measartha fada a dhéanamh leis na páirceanna siamsaíochta téama is mó éilimh a bhaint 
amach. Is forbairt é fás na n-óstán ag páirceanna siamsaíochta téama ar na mallaibh a thugann an deis do 
thurasóirí fanacht níos faide ná lá amháin san áit. Tá na páirceanna siamsaíochta téama is mó sa RA suite 
gar do bhailte agus cathracha nó mótarbhealaí, rud a chiallaíonn go bhfuil siad inrochtana do a lán daoine. 
Is iad seo a leanas na páirceanna siamsaíochta téama is mó sa RA:

 – Alton Towers;
 – American Adventure World;
 – Blackpool Pleasure Beach;
 – Chessington World of Adventures;
 – Drayton Manor;
 – Fantasy Island;
 – Flamingo Land;
 – Lightwater Valley;
 – Legoland;
 – Oakwood Park;
 – Pleasureland; agus
 – Thorpe Park.

 Tá tarraingt ar na páirceanna siamsaíochta téama do chuid mhór daoine ar a n-áirítear páistí, aosaigh 
óga, teaghlaigh agus aosaigh níos sine. Beidh riachtanais agus ionchais dhifriúla ag cineálacha éagsúla 
custaiméirí. Bíonn dúil ag déagóirí agus aosaigh óga i marcaíochtaí siamsaíochta ‘anbhácha’ cé gur fearr 
le teaghlach le páistí óga láithreacha picnicí, limistéar zú, agus marcaíochtaí siamsaíochta do pháistí. 
Is minic a bhíonn na marcaíochtaí siamsaíochta ‘anbhácha’ in úsáid ag páirceanna siamsaíochta téama 
mar an phríomhuirlis margaíochta le cuairteoirí a mhealladh. Déanann gach páirc siamsaíochta théama 
a dícheall an mharcaíocht siamsaíochta is mó, is scanrúla agus is gasta a bheith aici. Sin ráite, beidh 
custaiméirí ag súil le réimse seirbhísí agus táirgí. Mar shampla, is féidir le cuairteoirí ar Alton Towers 
cathaoir rothaí a fháil ar cíos ó Oifig Ticéad an Ionaid Saoire ar bhonn tús freastail ar an cheann is túisce. 
Is féidir réimse fairsing de mharsantú a cheannach ó na naoi shiopa atá ar an láthair ar a n-áirítear an 
Siopa Galactica agus The Little Explorers Toy Shop.

• áiteanna a bhfuil tábhacht leo ó thaobh na staire agus an chultúir de; is cinn sprice iad seo a 
dhéanann cuimhneamh ar an am atá caite agus ina bhfuil nithe is díol spéise atá bainteach le stair 
na háite. Do chuairteoirí ó thíortha thar lear agus cuairteoirí intíre tá an íomhá láidir stairiúil agus 
oidhreachta ar cheann de na rudaí is mó a mheallann daoine chuig an RA. 

• I measc na háiteanna a bhfuil tábhacht leo ó thaobh na staire agus an chultúir de tá:
 – Páláis agus caisleáin ar nós Buckingham Palace agus Warwick Castle;
 – Tithe maorga amhail Castle Ward, Co an Dúin;
 – Láithreacha catha mar Culloden;
 – Séadchomharthaí amhail Nelson’s Column;
 – Fothracha ar nós Caisleán Dhún Libhse (Dunluce Castle); agus
 – Ardeaglaisí agus tithe pobail amhail York Minster.
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Fíor 1: Áiteanna a bhfuil tábhacht leo ó thaobh na staire agus an chultúir de
tl © simongurney | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; tc © David Henderson | Getty Images/ 
iStockphoto/Thinkstock; tr © starekase | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; bl © BMPix | Getty 
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 Bíonn English Heritage ag tabhairt comhairle do rialtas RA ar chúrsaí a bhaineann le timpeallacht thógtha 
Shasana a chaomhnú. Tá freagrach aige fosta as an chothabháil, an deisiú agus an léiriú i gcás 400 
réadmhaoin agus os a chionn sin atá faoi úinéireacht phoiblí.

 Déanann an National Trust cúram de 140 teach tuaithe agus os a chionn sin ina gcumhdaítear bailiúcháin 
thábhachtacha de shaothar ealaíne agus de sheoda. Tá a lán réadmhaoine faoi chúram an National Trust 
i dTuaisceart Éireann ar a n-áirítear Mount Stewart i gContae an Dúin agus Florence Court i gContae Fhear 
Manach.

 Is suíomhanna sárluacha domhanda iad na láithreáin Oidhreachta Domhanda. San RA faoi láthair tá 20 
láithreán Oidhreachta Domhanda ann ar a n-áirítear:

 – Clochán an Aifir agus Cósta Chlochán an Aifir;
 – An Seanbhaile agus an Baile Nua i nDún Éideann;
 – Ardeaglais agus Caisleán Durham; agus
 – Tírdhreach Tionsclaíoch Blaenavon.
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• nithe tógtha na linne seo is díol spéise; is cinn sprice iad seo a tógadh le daoine a mhealladh amhail 
an London Eye, Madame Tussauds, Exploris Aquarium (Port an Pheire) agus Titanic Belfast. Is nithe is díol 
spéise do chuairteoirí iad a bhfuil an-tóir orthu go minic na nithe tógtha is díol spéise, mar shampla, in 
2016 bhí 1 000 363 cuairteoir ar The Eden Project i gCorn na Breataine.

Titanic Belfast (Íomhá © Margaret McMullan, CCEA)

Oiriúnacht na gceann scríbe agus a mealltacht san fhóillíocht, taisteal 
agus turasóireacht
Is iad costas agus inrochtaineacht na príomhthosca a bhfuil tionchar acu ar rogha ceann scríbe. San áireamh 
le costas tá an taisteal go dtí agus ar ais ón cheann scríbe, aistrithe, lóistín agus costais ó lá go lá amhail 
táillí iontrála, bia srl. Is toisc ríthábhachtach eile í inrochtaineacht. Níl de rogha ag an lucht saoire atá ina 
gconaí i dTuaisceart Éireann ach taisteal ó Belfast International Airport, George Best Belfast City Airport nó 
ó na calafoirt i mBéal Feirste agus i Latharna. Ní bhíonn na roghanna céanna acu agus atá ag daoine atá ina 
gcónaí i Sasana, áit a bhfuil líon níos mó d’aerfoirt agus de chalafoirt.

Beidh tionchar ag tosca eile ar thaistealaithe ar a n-áirítear:
• aeráid; (teocht, báisteach agus uaireanta an chloig gréine) is gné thábhachtach í seo don chuid is mó de 

thaistealaithe. Is mór an mhealltacht atá ag cinn scríbe amhail Mallarca (Mallorca) agus Oileán Mhuirís 
(Mauritius) do lucht súite na gréine cé go mbíonn dúil mhór in Saint Moritz acu siúd a bhfuil grá acu i spórt 
geimhridh na sciála.

• nithe nádúrtha is díol spéise; tá tóir orthu seo do dhaoine de gach aois a bhfuil meas acu ar an áilleacht 
nádúrtha chomh maith le deiseanna a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí fóillíochta amhail siúl agus 
rothaíocht. I measc samplaí de nithe nádúrtha is díol spéise tá:

 – imeallbhoird amhail Cósta Amalfi (an Iodáil); an Cósta Jurassic (Dorset);
 – lochanna amhail Loch Garda, Loch Como (an Iodáil); Loch Éirne Uachtair agus Loch Éirne Íochtair (Contae 
Fhear Manach);

 – bíonn móraibhneacha ar fud an domhain ina bhfócas ag crúis abhann ar a n-áirítear príomhaibhneacha 
na hEorpa amhail an Danóib, an Réin agus an Duoro. I measc na príomhaibhneacha eile a bhfuil 
tarraingt orthu mar cheann scríbe fóillíochta agus turasóireachta tá an Níl (an Éigipt) agus an Mekong in 
oirdheisceart na hÁise; agus

 – bíonn tóir ar shléibhte do dhreapadóirí agus do chuairteoirí chomh maith a bhaineann sult as radhairc 
tíre mhórthaibhseacha. Go háitiúil, bíonn tóir ar na Beanna Boirche ag turasóirí lae chomh maith le 
siúlóirí cnoc. Bíonn turasóirí agus dreapadóirí sléibhe á mealladh chuig Am Monadh Ruadh (Cairngorms) 
(Albain) agus na hAlpa (an Eoraip).

• nithe tógtha is díol spéise; bíonn toir orthu seo ag réimse leathan daoine. San áireamh le nithe tógtha is 
díol spéise tá:

 – séadchomharthaí ársa amhail Petra (An Iordáin) agus Pirimidí Móra (an Éigipt);
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 – páirceanna siamsaíochta téama amhail Alton Towers, Legoland agus Chessington World of Adventures; 
agus

 – ionaid éiceolaíocha ar nós Tionscadal Eden (The Eden Project) i gCorn na Breataine.
• imeachtaí; bíonn tarraingt mhór ag a leithéid d’imeachtaí spóirt agus siamsaíochta, ceolchoirmeacha 

agus féilte; meastar gur thug 590 000 duine cuairt ar Londain do na Cluichí Oilimpeacha nó gur fhreastail 
siad ar imeacht a raibh ticéad de dhíth faoina coinne. Chuaigh thart faoi 200 000 gnáthóir féilte go 
Glastonbury i mí an Mheithimh 2017.

• bia, deoch agus siamsaíocht amhail bialanna, caiféanna agus bia speisialta na háite, is míreanna 
tábhachtacha iad seo maidir le mealladh an chinn scríbe. Beidh dúil ag daoine a bhfuil an-chur amach acu 
ar fhíon cuairt a thabhairt ar limistéir táirgthe fíona amhail Sonoma County i gCalifornia agus ar cheantar 
Champagne sa Fhrainc.

• naisc agus seirbhísí iompair; cuireann na háiseanna seo le mealltacht an cheantair. Tá cuid de 
mhealltacht Oileáin na Gréige mar gheall ar an aeráid Mheánmhuirí atá iontu ach tá cuid eile mar gheall 
ar chomh furasta is atá sé taisteal ó oileán go hoileán ar bhád farantóireachta thar aon rud eile. Ar Oileán 
Mhuirís rinneadh uasghrádú ar na naisc bhóithre idir an aerfort in oirdheisceart an oileáin agus an taobh 
thoir thuaidh, rud a fhágann go bhfuil móréileamh ag turasóirí in áiteanna ar nós Grand Baie, Trou aux 
Biches agus Flic en Flac mar chinn scríbe. Níl an fhorbairt chéanna déanta ar chósta thoir an oileáin go fóill 
agus tá sé níos ciúine.

• réimse an lóistín atá tairgthe; is gné thábhachtach de mhealltacht an chinn scríbe é seo. Dá mhó réimse 
an lóistín atá tairgthe, ó bhrúnna go hóstáin fíorghalánta cúig réalta, is amhlaidh is leithne mealltacht an 
chinn scríbe.

 Sula ndéantar cinneadh ar cheann scríbe saoire, cuirfidh daoine na tosca thuas san áireamh lena chinntiú 
go bhfreastalóidh an ceann scríbe ar a gcuid riachtanais agus mianta.

Gníomhaíocht Foghlama  

• Ag obair i ngrúpaí, roghnaíonn baill den rang ceann scríbe fóillíochta, taistil agus turasóireachta le 
himscrúdú a dhéanamh air. Ullmhaíonn siad tuairisc don rang ina bhfuil na príomhghnéithe dá gceann 
scríbe roghnaithe agus samplaí san áireamh.

• Ag obair i ngrúpaí, roghnaíonn baill den rang ceann scríbe dá rogha féin (RA, an Eoraip, ar fud an 
Domhain), le príomhghnéithe agus mealltacht an chinn scríbe a shainaithint agus a mhíniú.

• Déan staidéar ar an fhaisnéis seo a leanas don aeráid i Mallarca agus ar Oileán Mhuirís.

Mallarca E F M A B M I L MF DF S N
Meánteocht (°C) 10 10 12 14 18 21 24 25 21 18 14 11

Meánbháisteach 
(mm)

43 37 28 39 36 11 6 22 52 69 59 48

Meánlíon 
d’uaireanta an 
chloig gréine

7 8 9 10 12 12 13 12 10 8 7 6

Oileán Mhuirís E F M A B M I L MF DF S N
Meánteocht (°C) 26 25 25 24 23 21 20 21 21 22 23 25

Meánbháisteach 
(mm)

216 198 221 127 97 66 58 64 36 41 46 117

Meánlíon 
d’uaireanta an 
chloig gréine

9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 10 9
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1. Úsáid atlas le hOileán Mallarca agus Oileán Mhuirís a aimsiú. Cad é atá tábhachtach maidir le suíomh 
  na n-oileán seo do chuairteoir ón RA?
2. Cé acu mí a mholfá do thaistealaí ó Thuaisceart Éireann cuairt a thabhairt ar Oileán Mhuirís? Luaigh 
  fáthanna le do fhreagra.
3. Mínigh an fáth a mbíonn an-éileamh ag daoine cuairt a thabhairt ar Mhallarca i mí Iúil agus i mí 
  Lúnasa.

 Déan staidéar ar an fhaisnéis seo a leanas faoi aeráid Saint Moritz, an Eilvéis.

Saint Moritz E F M A B M I L MF DF S N
Meánteocht (°C) -9 -8 -4 1 5 9 12 12 9 4 -3 -8

Meánbháisteach 
(mm)

20 20 30 40 80 90 80 70 70 70 30 40

Meánlíon 
d’uaireanta an 
chloig gréine

3 4 5 6 6 6 7 6 6 5 3 3

1. Tá an-éileamh ar Saint Moritz ag an lucht sciála. Cén fáth a gcuirfí taistealaithe ar míthreoir mar gheall 
  ar an cheannteideal ‘meánbháisteach (mm)’?
2. Cén eolas eile a bhaineann le cúrsaí aimsire a bheadh de dhíth ar sciálaí sula gcuirfidh sé saoire sciála 
  go Saint Moritz in áirithe?
3. Bain úsáid as grafpháipéar leis na sonraí aeráide a léiriú mar ghraf. Taispeáin na míonna ar an x-ais 
  agus úsáid líneghraf don mheánteocht agus barraghraif don bháisteach agus d’uaireanta an chloig 
  gréine.
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