
1

Comhpháirteanna an Tionscail Taistil agus Turasóireachta

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

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar thionscnóirí turas mar dhuine aonair nó eagraíocht a bhfuil teagmháil acu 

le hóstlannaithe, le haerlínte agus le soláthraithe iompair agus a chuireann a gcuid seirbhísí le chéile i 
bpacáiste a dhíolann siad go díreach leis an chustaiméir nó trí ghníomhaire taistil, ag déileáil le margaí 
baile, margaí isteach nó margaí amach;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar ghníomhairí taistil mar dhuine aonair nó mar chomhlacht a dhíolann 
réimse táirgí saoirí agus taistil;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar sheirbhísí taistil ar líne a sholáthraíonn gnéithe agus pacáistí saoire;
• luacháil a dhéanamh ar na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le gníomhaireachtaí taistil 

mórshráide a úsáid i gcomparáid le seirbhísí taistil ar líne, ar a n-áirítear gníomhairí taistil ar líne;
• tuiscint a léiriú ar an ról atá ag an Association of British Travel Agents (ABTA) agus Air Travel Organisers’ 

Licensing (ATOL) agus an tábhacht atá leo;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar eolas do thurasóirí agus seirbhísí treoraithe a chuireann eolas ar fáil do 

chuairteoirí agus a chuireann an turasóireacht chun cinn;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar lóistín turasóireachta agus na cineálacha lóistín agus béilí atá ann;
• measúnú a dhéanamh ar fhóirsteanacht lóistín agus cineálacha lóistín agus béilí do chustaiméirí 

éagsúla;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na cineálacha iompair agus anailís a dhéanamh ar na buntáistí agus na 

míbhuntáistí a bhaineann le gach ceann;
• anailís a dhéanamh ar na tosca a théann i bhfeidhm ar rogha an taistil;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar nithe nádúrtha, tógtha agus oidhreachta is díol spéise a dtugann 

custaiméirí cuairt orthu, ar a n-áirítear samplaí náisiúnta agus idirnáisiúnta araon; 
• tuiscint a léiriú gurb iad na cineálacha nithe is díol spéise seo ar fáth iad go minic le custaiméirí ag 

tabhairt cuairt ar cheantar áirithe;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar an phríomhchúis atá le nithe is díol spéise do chuairteoirí; agus
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na naisc agus ar na gaolmhaireachtaí idir na comhpháirteanna fóillíochta, 

taistil agus turasóireachta, amhail na nithe is díol spéise, lónadóireacht nó iompar.
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Comhpháirteanna den Tionscal Taistil agus Turasóireachta
Tionscnóirí Turas
Is iad na Tionscnóirí turas na heagraíochtaí a chuireann saoirí pacáiste le chéile agus a dhíolann iad. 
Oibríonn siad le soláthraithe iompair, soláthraithe lóistín agus soláthraithe seribhísí eile amhail soláthraithe 
turas, le saoire phacáiste a tháirgeadh. De ghnáth díolann siad a saoirí trí ghníomhairí taistil cé go ndíolann 
cuid acu díreach don phobal. Mar atá i gcás na ngíomhairí taistil, tá formhór an mhargaidh ag roinnt bheag 
comhlachtaí ilnáisiúnta amhail TUI. Bíonn tionscnóirí turas ag déileáil fosta le saoirí baile, amhail Shearing 
Coaches agus Ulsterbus Tours.

Déanfaidh tionscnóirí turas margáil le praghsanna níos ísle a fháil mar gheall ar an mhéid gnó a thig leo a 
ghiniúint. Cuireann siad réimse leathan pacáistí ar fáil le riar ar riachtanais na gcustaiméirí acu, ó shaoirí 
samhraidh nó geimhridh, cinn scríbe ghearraistir do shaoirí gairide, saoirí d’aoisghrúpaí éagsúla, amhail 18 
– 30 bliain d’aois agus os cionn 50 bliain d’aois, agus sainsaoirí (nideog) a chuireann gníomhaíochtaí difriúla 
ar fáil, amhail sciáil, tumadóireacht scúba, pósadh nó mí na meala.

Gníomhaíocht Foghlama   

• Taighde a dhéanamh ar mhórthionscnóir turas ag úsáid réimse de bhróisiúr taistil agus/nó an idirlín. Faigh 
amach:

 – cé acu cineál turasóireachta a ndéanann siad riar air (baile, isteach nó amach);
 – an cineál saoire/saoirí a ndéanann siad riar air/orthu; agus 
 – an cineálacha custaiméirí a ndéanann siad riar orthu.

Gníomhairí Taistil
Is siopaí ar an mhórshráid nó in ionaid siopadóireachta iad gníomhairí taistil a dhíolann réimse de 
tháirgí taistil agus turasóireachta. Déanann an chuid is mó de dhaoine ceangal idir gníomhairí taistil agus 
díolachán na saoirí pacáistí; mar sin féin, cuireann siad réimse seirbhísí ar fáil ar a n-áirítear áirithintí eitilte, 
malartú airgeadra, páirceáil aerfoirt agus carr ar cíos. Pléifidh gníomhairí taistil riachtanais na gcustaiméirí 
agus tabharfaidh siad comhairle dóibh maidir le saoirí a bheadh fóirsteanach dóibh. Íocann an tionscnóir 
turas nó mórchomhlacht eile coimisiún dóibh as a seirbhís.

Tá ceithre chatagóir de ghníomhairí taistil ann:
• ilsiopa: comhlacht taistil a bhfuil cuid mhór brainsí aige ar fud an RA. Cuimsíonn seo comhlachtaí amhail 

TUI.
• miniple: comhlacht taistil a bhfuil idir 5 agus 50 brainse acu i réigiún ar leith; Samplaí díobh seo ná Terra 

Travel agus Oasis Travel ag feidhmiú i dTuaisceart Éireann agus Altham Travel ag feidhmiú i dtuaisceart 
Shasana.

• comhlacht neamhspleách: miondíoltóir taistil nach bhfuil mar chuid de shlabhra. Is samplaí iad Bryan 
Somers Travel, Feherty Travel agus McKelvey Travel de chomhlachtaí neamhspleácha i dTuaisceart Éireann.

• gníomhaireacht taistil ar líne a thairgeann roghanna cuimsitheacha taistil agus áiseanna áirithinte. 
Samplaí de seo is ea Expedia agus Opodo agus lena chois sin tairgeann a lán gníomhairí taistil ilsiopaí, 
miniple agus neamhspleácha seirbhís ar líne chomh maith.

Fíor 1: Gníomhaire taistil de chuid Thomson 
in ionad siopadóireachta
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 1

3

Gníomhaíocht Foghlama   

• Déan dhá ghníomhaire taistil a iniúchadh. Déan machnamh ar na difríochtaí eatarthu agus na seirbhísí 
agus na táirgí a chuireann siad ar fáil.

Is féidir taighde a dhéanamh leat féin nó i ngrúpaí agus na torthaí a chur i láthair don rang.

Seirbhísí Taistil Ar Líne
Mar gheall ar fhorbairtí sa teicneolaíocht, tá taistealaithe ábalta saoire dá gcuid féin a chur le chéile, trí 
na comhpháirteanna ar leith a chur in áirithe ar líne agus íoc as na codanna seo i dtimpeallacht shlán 
shábháilte. D’fhéadfadh na codanna seo a bheith san áireamh:
• Soláthraithe taistil:

 – Aerlínte ar nós easyJet, FlyBe, British Airways, tá suíomhanna gréasáin acu go léir a ligeann don 
chustaiméir na heitiltí is fearr a oireann dá riachtanais agus dá réimse praghsanna a chuardach. Má 
chuirtear eitiltí in áirithe go maith roimh ré, b’fhéidir nach mbeadh le híoc ach íocaíocht ainmniúil.

 – Cuireann báid farantóireachta ar nós Stenaline, Irish Ferries, agus P&O Ferries, cuireann siad seirbhís ar 
líne ar fáil.

 – Is féidir carr ar cíos a chur in áirithe ar líne ó chomhlachtaí ar nós Hertz, Europcar agus Avis.
• Soláthraithe lóistín: is féidir réimse leathan soláthraithe lóistín, ó óstáin fhíorghalánta cúig réalta go 

Leaba agus Bricfeasta (B&B), tithe soghluaiste go láithreacha campála, is féidir iad a chur in áirithe ar líne 
le héarlais nuair a chuirtear in áirithe iad agus íocaíocht deiridh roimh theacht nó ag deireadh na cuairte.

• Soláthraithe gníomhaíochta agus nithe is díol spéise do chuairteoirí amhail: Buckingham Palace 
Tours, Disneyland Paris, saoirí rothaíochta Far and Ride, srl. tá suíomhanna gréasáin acu uilig a ligeann 
do chustaiméirí an ghníomhaíocht nó an chuairt a chur in áirithe roimh thaisteal dóibh. Ligeann seo do 
na turasóirí a gcuid gníomhaíochtaí agus cuairteanna a phleanáil. Thig leo a bheith cinnte go mbeidh siad 
ábalta páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht nó turas gan buairt a bheith orthu go mbeadh sé lán nuair a 
bhaineann siad an áit amach.

Bíonn naisc ag go leor comhlachtaí lena chéile agus tá sé indéanta eitiltí, lóistín, carr ar cíos agus 
gníomhaíochtaí a chur in áirithe nuair atá gné amháin á cur in áirithe. 

Gníomhaíocht Foghlama   

• Bain úsáid as an idirlíon le luachan a fháil d’eitilt nó do bhád farrantóireachta. An bhfuil sé indéanta 
lóistín, carr ar cíos nó táirge, seirbhís nó saoráid ar bith eile a chur in áirithe?

• Plé i ngrúpa treoraithe ag an mhúinteoir: Cad iad na buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le 
gníomhaire taistil mórshráide a úsáid i gcomparáid le seirbhísí taistil ar líne ar a n-áirítear gníomhairí 
taistil ar líne.

Fíor 2: Lógó ABTA
Lógó © ABTA Ltd

ABTA
Is é ABTA – The Travel Association, a foirmíodh in 1950 – an cumann taistil is mó sa RA, a oibríonn thar 
ceann gníomhairí taistil agus tionscnóirí turas a dhíolann saoirí agus socruithe taistil eile arbh fhiú £37 
billiún gach bliain iad. Is ceannródaí sa tionscal taistil é ABTA maidir le tacaíocht a thabhairt do sheirbhís 
ar ardchaighdeáin, agus é ag oibriú lena mbaill ar shláinte agus sábháilteacht, agus ag cur turasóireacht 
freagrach chun cinn sa bhaile agus thar sáile. Chomh maith leis sin, tugann ABTA comhairle agus treoir don 
phobal atá ag taisteal.
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Ní mór do gach ball de ABTA cloí le Cód Iompair, a chinntíonn seirbhís ar ardchaighdeáin agus a chuimsíonn 
réimsí amhail fógraíocht chruinn, téarmaí cothroma trádála, athruithe ar áirithintí agus gearáin ó 
chustaiméirí a bhainistiú. Is í an aidhm ná muinín in ABTA agus iontaoibh láidir an phobail ina mbaill a 
chinntiú. Ciallaíonn An Cód Iompair go dtig le lucht saoire bheith ag dúil leis na rudaí seo a leanas:
• eolas cruinn ionas gur féidir leo rogha fheasach a dhéanamh;
• comhairle nó cuidiú ar phas, ar víosa agus ar riachtanais shláinte;
• rogha mhalartach fhóirsteanach a thairiscint má tá oibreacha tógála ann a chuirfidh isteach go mór ar a 

saoire;
• costas na saoire acu a aisíoc má tá moill shuntasach ar an eitilt agus mura bhfuil an taistealaí ag iarraidh 

taisteal;
• freagairt ar aon ghearán a bheadh ag duine ar saoire taobh istigh de 28 lá; agus 
• gearán a réiteach a luaithe agus is féidir agus, mura féidir é a réiteach go cairdiúil, rogha chinnte an 

eadránaithe le teacht ar réiteach.

Tairgeann ABTA tacaíocht, cosaint agus saineolas.

Tacaíocht: más amhlaidh go bhfuil fadhb ag custaiméir le ball de ABTA nach raibh siad ábalta a réiteach, 
cuideoidh ABTA lena réiteach don chustaiméir. Is féidir le ABTA seirbhís réitigh gearán atá gasta, cost-
éifeachtúil agus neamhspleách a chur ar fáil. Tá rogha leathan treorach agus faisnéise ar shuíomh gréasáin 
ABTA.

Cosaint: tá gach saoire phacáiste agus ‘móide-eitilt’ (‘flight-plus’) a dhíolann baill de ABTA sa RA cosanta 
ó thaobh airgeadais de i gcás go gclisfeadh ar chomhlacht. Ciallaíonn sé seo má théann comhlacht as 
gnó go bhfuil próiseas soiléir gasta agus simplí ann do thaistealaithe le leanúint sa dóigh is gur féidir leo 
leanúint lena saoire mar a bhí beartaithe nó a gcuid airgid a fháil ar ais sa chás nár chuir siad tús go fóill leis 
an taisteal. Tugann ABTA cosaint do go leor cineálacha de thaisteal pacáiste ar a n-áirítear saoirí cúrsála, 
pacáistí cóiste, iarnróid agus féintiomána. 

Saineolas: Cuireann ABTA cuidiú agus comhairle saineolaithe ar fáil do lucht saoire trí bheith ag obair leis 
an Oifig Gnóthaí Eachtracha agus le cinn scríbe ar fud an domhain ionas gur féidir leor eolas chun dáta a 
chur ar fáil 24/7 ar cad é atá ag tarlú agus an áit a bhfuil sé ag tarlú. Cuireann ABTA treoir ar fáil chomh 
maith maidir le cearta lucht saoire; mar shampla, má chuirtear eitilt ar ceal nó má tá moill ann, nó má 
fhógraítear srianta rialtais ar thaisteal a théann i bhfeidhm ar phleananna saoire.

Níl gach socrú taistil clúdaithe go huathoibríoch áfach. Ní bhaineann cosaint airgeadais le saoirí a chuirtear 
in áirithe taobh amuigh den RA ach amháin sa chás gur bheartaigh Ball ABTA an tsaoire a chosaint 
go deonach leis an ABTA, nó mura bhfuil scéim dhifriúil i gceist. Ba chóir do lucht saoire seiceáil lena 
gcomhlacht taistil lena fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil saoire ar leith cosanta. Ba chóir do lucht saoire 
súil a choinneáil amach do lógó ABTA, mar cinntítear cosaint Chód ABTA nuair a dhéantar áirithint le Ball 
ABTA. Clúdaíonn sé an tsaoire ó thús go deireadh: ón fhaisnéis a chuirtear ar fáil roimh an áirithint, tríd an 
phróiseas áirithinte, go dtí cuidiú a thabhairt do chustaiméir le gearán a dhéanamh sa chás go bhfuil rud ar 
bith mícheart.

Air Travel Organisers’ Licence (ATOL)
Seasann ATOL don Air Travel Organisers’ Licence. Is scéim cosanta airgeadais í atá reáchtáilte ag an rialtas 
atá á oibriú ag an Civil Aviation Authority (CAA). An méid a íocann custaiméir sa RA as a shaoire phacáiste a 
bhfuil eitiltí agus saoirí istigh ann, ar a n-áirítear eitilt móide lóistín agus/nó carr ar cíos, ní mór é a chosaint 

Fíor 3: Lógó ATOL
Logo © Civil Aviation Authority
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faoi cheadúnas ATOL. Gheobhaidh an custaiméir Teastas ATOL ón chomhlacht taistil nuair a dhéanann siad 
an íocaíocht. Ní mór an teastas seo a choinneáil sábháilte agus caithfidh siad é a thabhairt leo ar saoire.
 
Ciallaíonn clúdach ATOL, fiú má théann comhlacht taistil as gnó agus ní thig le saoire chustaiméara dul ar 
aghaidh, beidh siad i dteideal aisíocaíocht a fháil má tá siad go fóill le taisteal, agus costais óstáin agus 
eitiltí abhaile má tá siad fós thar lear. Eitiltí atá curtha in áirithe go díreach le haerlínte, níl siad cosanta 
faoi scéim ATOL. D’fhéadadh nach mbeadh saoirí atá díolta ag aerlínte cosanta ach oiread; cuireann roinnt 
aerlínte cosaint ar fáil ach tá cinn eile nach gcuireann, mar sin ba chóir don lucht saoire a bheartaíonn an 
tsaoire acu a chur in áirithe go díreach le haerlíne, seiceáil a dhéanamh leo ar dtús sula ndéanann siad an 
áirithint. Is scéim chosanta airgeadais í ATOL. Ní thugann siad cuidiú eile sa chás go bhfuil fadhbanna eile 
leis an tsaoire.

Eolas do Thurasóirí agus Seirbhísí Treoraithe
Cuireann eagraíochtaí sa chomhpháirt seo eolas ar fáil do chuairteoirí agus cuireann siad an turasóireacht 
chun cinn. Tá an Department for Culture, Media and Sport (DCMS) sa RA freagrach as polasaithe 
turasóireachta a dhéanamh agus as tacaíocht a thabhairt d’earnáil na turasóireachta le feabhas a chur ar an 
méid atá le fáil aici trí mhaoiniú a chur ar fáil le cuidiú le híomhá dhearfach den RA a chur chun cinn thar 
sáile.

Boird Turasóireachta Náisiúnta agus Réigiúnacha

Tá ceithre Bhord Náisiúnta Turasóireachta sa RA:
• VisitBritain – freagrach as Sasana a chur chun cinn: visitbritain.com;
• Visit Wales – freagrach as an Bhreatain Bheag a chur chun cinn: visitwales.com;
• VisitScotland – freagrach as Albain a chur chun cinn: visitscotland.com; agus
• Tourism Northern Ireland – freagrach as Tuaisceart Éireann a chur chun cinn: tourismni.com.

Tá gach bord turasóireachta náisiúnta á thacú ag Boird Turasóireachta Réigiúnacha atá ag iarraidh 
a réigiún féin a chur chun cinn, le cuidiú ó mhaoiniú ón rialtas láir, trí fhorbairt agus trí mhargaíocht 
a dhéanamh ar a bhfuil le tairiscint acu don chuairteoir. Is é Visit Cumbria (visitcumbria.com) an bord 
turasóireachta réigiúnach don Lake District i Sasana. Is minic a deirtear gur Ciclipéad é Visit Cumbria do 
cheantar Cumbria agus an Lake District, tá breis agus 6000 grianghraf agus léarscáil ar an tsuíomh gréasáin, 
le breis agus 1400 leathanach bunfhaisnéise agus is féidir le cuairteoirí breis agus 3500 liostáil lóistín a 
chuardach. Gach ceann de na boird réigiúnacha, tá tuilleadh tacaíochta acu ó na hionaid eolais do thurasóirí.

Cuireann Ionaid Eolais do Thurasóirí seirbhísí áirithinte ar fáil do lóistín agus do thaisteal, chomh maith 
le bileoga, treoirleabhair, léarscáileanna agus cuimhneacháin do cheantar áitiúil. Bíonn Ionaid Eolais do 
Thurasóirí á mbainistiú de ghnáth ag an chomhairle áitiúil agus déanfaidh siad uaireanta oscailte difriúla a 
reáchtáil ag brath ar an am den bhliain.

Treoraithe Turais: Is minic a chuirtear eolas do chuairteoirí ar fáil trí sheirbhísí treoraithe amhail turais 
treoraithe thart ar nithe is díol spéise agus cinn scríbe do thurasóirí. Sa chuid is mó de na cathracha, bíonn 
turais treoraithe ar fáil le busanna barr-oscailte a bhfuil áis léim air léim as acu. Ligeann seo do thurasóirí 
tuirlingt de bhus ag ní is díol spéise do thurasóirí é agus ansin dul ar bhus arís níos moille.

Fíor 4: Turasóirí ag úsáid bus turasóireachta leis na 
hiontais a fheiceáil in St. Petersburg
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA
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Le húsáid mhéadaithe an Idirlín, is féidir anois táirgí agus seirbhísí turasóireachta a chur in áirithe ar líne, 
mar lóistín, taisteal, ticéid chuig seónna, nithe is díol spéise do chuairteoirí agus páirceáil aerfoirt. Is foinse 
luachmhar eolais é an tIdirlíon faoi na heilimintí uilig den turasóireacht, amhail taisteal, lóistín, chomh 
maith le rudaí le feiceáil agus le déanamh.

Gníomhaíocht Foghlama     

• Déan taighde ar ABTA agus ar ATOL agus scríobh tuairisc ghairid le ról gach eagraíochta a mhíniú.
• Mínigh faisnéis do thurasóirí agus seirbhísí treoraithe.
• Oibríonn daltaí ina n-aonar ansin le tuairisc a tháirgeadh ar róil agus ar fhreagrachtaí seirbhísí eolais do 

thurasóirí agus seirbhísí treoraithe, agus le samplaí a thabhairt de gach ceann.

Lóistín 
Meastar go bhfuil breis agus 50 000 óstán, teach lóistín agus áiteanna leaba agus bricfeasa sa RA agus tá 
níos lú ná deich seomra an ceann i dtuairim is 40 000 acu.
• Óstáin agus Óstlanna Árasánacha: I dtéarmaí lóistín, is é atá sna hóstáin go bunúsach ná seomra 

leapa thar oíche, le seirbhísí agus le troscán. Bíonn réimse acu ann ó óstáin bheaga búitíc go dtí óstáin 
mhóra leis na céadta seomra leapa. I ngach seomra óstáin beidh áiseanna bunúsacha ann ar nós leapa, 
vardrús, tábla maisiúcháin agus seomra folctha. Cuirfidh gach óstán seirbhísí bunúsacha ar fáil ar nós 
glantóireachta. B’fhéidir go mbeadh áiseanna agus seirbhísí breise ar fáil in óstáin níos mó, amhail 
áiseanna le tae agus caife a dhéanamh, cantaoir threabhsair, teilifís, rochtain idirlín, agus seomra suí 
scoite. An chuid is mó de na hóstáin, tairgeann siad bia fosta. Cuid acu, ní thairgeann siad ach bricfeasta 
ach cinn eile, cuirfidh siad bricfeasta, lón agus dinnéar ar fáil. Beidh áiseanna beáir ann fosta in óstáin 
níos mó agus d’fhéadfadh go mbeadh mionbheár i seomraí na n-aíonna. Cuireann óstáin níos mó seirbhís 
seomraí ar fáil de ghnáth ar féidir léi bheith ar fáil ag amanna ar leith nó d’fhéadfadh sé bheith ar fáil ar 
bhonn 24 uair an chloig. D’fhéadfadh óstáin réimse lóistín a chur ar fáil ó sheomraí aonair, seomraí dhá 
leapa agus seomraí dúbáilte, seomraí teaghlaigh, mion-svuíteanna (junior suites) agus svuíteanna.

Fíor 5: Óstáin The Bellagio agus Caesar’s Palace in Las Vegas
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA

• Faightear Lóistí agus Móstáin taobh le mórbhealaí iompair de ghnáth. Bíonn sé de nós acu bunseirbhísí 
a chur ar fáil agus cuid acu ní chuireann siad ach seomraí leapa ar fáil; cuireann cinn eile acu áiseanna ar 
fáil cosúil le hóstáin. Tá móstáin níos coitianta sna Stáit Áontaithe ná mar atá sa RA.

• Is rogha níos saoire iad Lóistín Aíochta, Tithe Leaba agus Bricfeasta, Tithe Aíochta, Tithe Feirme agus 
Tithe Ósta ná óstán. Bíonn siad níos lú ná óstáin de ghnáth agus ní bhíonn ach líon beag seomraí acu. Is 
gnólachtaí teaghlaigh iad mórchuid de na tithe aíochta. Cuirtear lóistín ar fáil de ghnáth i bhfoirm leaba 
agus bricfeasta nó seomra leis féin amháin. Cuireann roinnt tithe aíochta béilí an tráthnóna ar fáil fosta. 
Bíonn atmaisféar tíriúil i dteach aíochta, de ghnáth. D’fhéadfadh seirbhísí breise a bheith ar fáil amhail 
áiseanna le tae agus caife a dhéanamh. D’fhéadfadh tolglann a bheith ann do na haíonna lena húsáid sa 
tráthnóna. Bíonn úinéirí tithe aíochta ag dréim lena n-aíonna a bheith amuigh an lá ar fad.
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• Is áiseanna lóistín iad Seallaí, villas, árasáin agus teachíní saoire ar féidir le custaiméir iad a fháil ar 
cíos ar feadh tréimhse ghairid ama ó dheireadh seachtaine go roinnt seachtainí. Is ag an chustaiméir 
amháin atá úsáid na réadmhaoine do thréimhse na cuairte acu. Beidh an teach lóistín feistithe le gach rud 
a bheifeá ag dúil lena fháil i dteach ar a n-áirítear troscán; trealamh cistine amhail cócaireán, cuisneoir, 
soithí agus uirlisí; teilifíseán agus uaireanta seinnteoir DVD. Bíonn tithe saoire coitianta in Florida áit a 
mbíonn áiseanna breise acu go minic amhail linn snámha.

• Is grúpa de thithe saoire iad Páirceanna Saoire a bhféadfadh carbháin, seallaí nó tithe soghluaiste a 
bheith iontu. Bíonn an rogha ag custaiméirí de ghnáth a gcuid cócaireachta féin a dhéanamh nó úsáid a 
bhaint as an bhialann atá suite sa tsráidbhaile saoire. Bíonn méideanna éagsúla ar shráidbhailte saoire, 
bíonn go leor seirbhísí agus áiseanna ar an láthair ag na sráidbhailte saoire is mó, amhail áiteanna 
súgartha do pháistí, linnte snámha, seirbhísí níocháin agus siopaí.

• Tugann Páirceanna agus Láithreacha Campála agus Carbhán an deis do dhaoine a lóistín féin a úsáid 
go díreach trí áit campála nó carbháin a fháil ar cíos. D’fhéadfadh a bpubaill sheasta féin a bheith ag 
na hionaid champála is mó ar féidir iad a chur in áirithe roimh ré. Tá an-tóir ar ‘ghlampáil’ le déanaí. 
Is meascán é seo de ‘ghalántacht’ agus ‘campáil’ a chuireann ar chumas daoine taithí a bheith acu ar 
an tsaol amuigh faoin aer gan an ‘só saolta’ acu a fhágáil ar leataobh. Tá sé indéanta anois fanacht i 
bhfaighneog campála nó prochóg, puball safari nó cábán wigwam le sónna uilig an bhaile iontu. 

Fíor 6: Láithreán tipiciúil carbhán agus campála
Íomhá © Sonia McKee, CCEA

Tá dhá phríomhchineál páirceanna carbhán ann. Tá páirceanna carbhán ann le carbháin mhóra bhuana 
a fhaigheann custaiméirí ar cíos in aghaidh an lae/na seachtaine. Tá láithreáin champála ann fosta a 
chuireann áiteanna ar fáil do charbháin turasóireachta atá á dtarraingt ag carranna, veain campála, pubaill 
leantóra agus pubaill. Uaireanta, cuirfidh páirc charbhán idir charbháin sheasta agus áiteanna campála 
ar fáil. De ghnáth cuireann ionaid champála agus páirceanna carbhán fóntais amhail naisc uisce agus 
leictreachais ar fáil chomh maith le siopa, beár sneaiceanna agus áiseanna níocháin. Cuirfidh na páirceanna 
carbhán is mó bialanna, áiteanna súgartha do pháistí agus naisc Wi-Fi ar fáil. 
• Cuireann Ionaid Chomhdhála áit agus áiseanna ar fáil d’fhir agus do mhná gnó le freastal ar chruinnithe, 

comhdhálacha agus taispeántais. Beidh áit mór go leor acu le freastal ar líon mór toscairí le háiseanna 
nua-aimseartha ar a n-áirítear físchomhdháil agus naisc Wi-Fi. Beidh naisc mhaithe iompair acu amhail 
mótarbhealaí, aerfort agus iarnróid. Is sampla maith é an National Exhibition Centre (NEC), Birmingham.

• Lóistín Campais – cuireann go leor ollscoileanna lóistin ar fáil anois taobh amuigh de na tréimhsí téarma 
nuair a bhíonn mórócáid, comhdháil, taispeántas nó scoil samhraidh ar siúl acu. Cuireann sé seo ioncam 
breise ar fáil don ollscoil.

Cineálacha Lóistín agus Béile

• Gach rud san áireamh: Ciallaíonn sé seo go bhfuil gach béile agus deochanna atá táirgthe go háitiúil – 
deochanna boga agus deochanna alcólacha araon – san áireamh i bpraghas na saoire. De ghnáth, bíonn 
scoitham sa tráthnóna, a athraíonn de réir óstáin. Bíonn sé ar 11pm nó meánoíche de ghnáth. Bíonn gach 
rud san áireamh fóirsteanach go háirithe do theaghlaigh mar ní gá a bheith buartha faoi rudaí beaga 
breise idir na béilí ag dul i méid. Uaireanta bíonn uachtair reoite agus sneaiceanna san áireamh chomh 
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maith. Ós rud é go bhfuil beagnach gach rud san áireamh sa phraghas pacáiste, is é seo an cineál is fearr 
lóistín agus béile dóibh siúd nach bhfuil sé i gceist acu dul i bhfad ón óstán/ionad saoire a bhfuil siad ag 
fanacht ann, nó dóibh siúd nach bhfuil ag iarraidh a bheith buartha faoi airgead tirim a bhreith leo agus 
iad ar saoire. Bíonn an deis ag an túrasóir i gcónaí áfach, dul amach ón ionad saoire le hithe dá mba mhian 
leis. D’fhéadfadh go mbeadh cead ag an turasóir spóirt uisce agus gníomhaíochtaí eile a dhéanamh a 
mbíonn costas orthu de ghnáth.

• Lánlóistín: Ciallaíonn Lánlóistín go gcuirtear bricfeasta, lón agus béilí an tráthnóna san áireamh sa 
phraghas ach tá costas breise ar gach sneaic agus gach deoch taobh amuigh de na hamanna béile seo. Tá 
an pacáiste seo ar dóigh dóibh siúd atá sásta an lá ar fad a chaitheamh taobh leis an linn snámha agus ar 
mian leo bialann(a) an óstáin a úsáid dá gcuid béilí ar a gcaoithiúlacht féin. 

• Leathlóistín: Tá bricfeasta agus dinnéar araon san áireamh sa phraghas, rud a chiallaíonn go mbeadh 
costas breise ar bhia nó deoch ar bith taobh amuigh de na hamanna béilí. Oireann leathlóistín dóibh siúd 
a bhfuil sé i gceist acu dul amach i rith an lae. Seans gur mhaith leis an turasóir turais lae a chur in áirithe 
leis an cheantar áitiúil nó áit níos faide ar shiúl a fhiosrú. Ciallaíonn sé seo gur féidir leo a sáith a ithe ag 
am bricfeasta sula bhfágann siad, lón a bheith acu nuair atá siad amuigh, agus teacht ar ais gan buairt 
a bheith orthu faoi dhinnéar a réiteach nó áit a aimsiú le hithe mar beidh an dinnéar san áireamh sa 
phacáiste acu.

• Leaba agus Bricfeasta: Is rogha iontacht í leaba agus bricfeasta (B&B) dóibh siúd ar mhaith leo tús a chur 
leis an lá le bricfeasta breá mór ach nár mhaith leo a bheith faoi shrian ag amanna réamhshocraithe don 
chuid eile dá mbéilí. 

• Seomra gan bhia: Ciallaíonn seomra gan bhia nach mbeidh béile ar bith san áireamh sa phraghas a íoctar 
as an lóistín/phacáiste saoire. Is cineál lóistín agus béile é seo atá coitianta sna Stáit Aontaithe. 

• Féinfhreastal: Tugann féinfhreastal an tsolúbthacht don lucht saoire teacht agus imeacht mar is mian leo 
féin agus a gclár ama féin a shocrú don tsaoire. Níl aon bhéilí san áireamh i gcostas saoire fhéinfhreastail 
ach cuirfear bunáiseanna cistine ar fáil sa lóistín, amhail cócaireán, citeal agus oigheann micreathonn. 
Tá an cineál lóistín agus béile seo foirfe dóibh siúd a bhfuil réim bia speisialta acu nó a chronaíonn 
sócúlachtaí an bhaile agus iad ar shiúl. Chomh maith leis sin, tá sé fóirsteanach do dhaoine a bhfuil 
buiséad beag acu mar go dtig leo bia a cheannach san ollmhargadh go saor agus é a chócaráil dóibh féin.

Cineálacha difriúla custaiméirí
Bíonn dúil ag cineálacha difriúla custaiméirí i gcineálacha difriúla saoire. I measc na gcineálacha seo, tá:
• teaghlaigh le páistí; páistí óga; déagóirí;
• lánúineacha; aoisghrúpaí éagsúla, óg gan pháistí go dtí lucht na mblianta órga;
• grúpaí; amharc ar na hiontais, oideachasúil, cóisirí na gcoileach/na gcearc;
• daoine le míchumas; fadhbanna gluaiste, radhairc agus éisteachta; agus 
• taistealaithe gnó.

Gníomhaíocht Foghlama   

• Lóistín: Déan staidéar ar réimse fógraí ar líne nó i mbróisiúir/bileoga eolais do réimse cineálacha difriúla 
lóistín. Faigh amach:

 – an difríocht idir gach ceann;
 – na cineálacha daoine a roghnódh iad; agus
 – an chiall atá leis an bhéarlagair uilig (Leaba agus Bricfeasta (B&B), leathlóistín, gach ais nua-aimseartha 
ann).

Meaitseáil cineál lóistín agus cineál lóistín agus béile le cineálacha difriúla turasóirí, m.sh. teaghlach a 
bhfuil páistí óga acu, mic léinn atá ar bhuiséad, lánúin óg phósta gan pháistí. Cosain do chuid roghanna.
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Iompar 
De ghnáth, bíonn turasóirí ag brath ar iompar lena dtabhairt chuig an ceann scríbe turasóireachta acu nó 
chuig an ní is díol spéise do chuairteoirí. Ar na príomhchineálacha iompair, tá:
• Bóthar: cuimsíonn seo busanna, cóistí, carranna agus tacsaithe. Baineann a lán turasóirí úsáid as a 

gcarranna féin le taisteal chuig a gceann scríbe agus le taisteal mórthimpeall nuair atá siad ann. Úsáid an 
chairr, tugann sí an tsolúbthacht is mó do na turasóirí maidir leis an dóigh a gcaitheann siad a gcuid ama 
ar saoire. Is féidir le taisteal cairr a bheith le carr príobháideach, carr ar cíos (ar cíos ó chomhlacht mar 
Hertz, Europcar, Avis) nó le tacsaí nó le carr á thiomáint ag tiománaí.

 Is maith le cuid mhór daoine dul ar thurais chóiste, go háirithe daoine níos sine. An chuid is mó de na 
saoirí cóiste, bíonn pointí tógála áisiúla acu agus tairgeann siad réimse ceann scríbe in Éirinn agus sa 
Bhreatain Mhór agus san Eoraip. Tairgeann Ulsterbus Tours agus Shearings Holidays saoirí cóiste.

 Is féidir le turasóirí úsáid a bhaint as réimse seirbhísí a chuireann comhlachtaí cóiste agus bus ar fáil. Is 
minic a nascann seirbhísí cóiste sceisealaithe mórchathracha le chéile, m.sh. cuireann Translink seirbhís 
ar fáil idir Béal Feirste agus Baile Átha Cliath. Chomh maith leis sin, cuireann Translink Seirbhísí Aerfoirt 
ar fáil a nascann cathracha ar fud Thuaisceart Éireann le hAerfort Idirnáisiúnta Bhéal Feirste, Aerfort 
Chathair Dhoire agus Aerfort Bhaile Átha Cliath. Is minic a chuimsíonn saoirí pacáiste aistrithe ón aerfort 
go dtí óstáin ar bhus/chóiste. Is minic a fheictear busanna dearga Léim Air-Léim As i gcathracha ar fud 
an domhain anois. Agus chomh maith leis sin, is féidir le turasóirí seirbhísí bus áitiúla a úsáid le cuairt a 
thabhairt ar nithe is díol spéise san ionad saoire acu. 

• Iarnród: bhí ról thar a bheith tábhachtach ag forbairt na n-iarnród sa RA le linn an 19ú haois i bhfás 
luath na turasóireachta. Cruthaíodh línte iarnróid chuig áiteanna turasóireachta agus ba mhinic a thóg 
na comhlachtaí iarnróid óstáin ag an cheann scríbe. Roinnt comhlachtaí iarnróid, cuireann siad taisteal 
traenach le chéile le ticéad le dul isteach in áit turasóireachta. Nuair a osclaíodh Tollán Mhuir nIocht 50.5 
km sa bhliain 1994, chuir sin dóigh úr ar fáil le taisteal i gcarr chun na hEorpa. Tá carráistí speisialta ar 
thraenacha Thollán Mhuir nIocht a ligeann do thiománaithe tiomáint isteach ar an traein; fanann an 
tiománaí agus na paisinéirí sa charr ar fud an turais ó Folkestone go Calais, turas a mhaireann tuairim is 
35 nóiméad. Is féidir le hiarnróid bheith ina ní is díol spéise iad féin, amhail iarnród Dhún Pádraig agus 
Chontae an Dúin.

• Aerthaisteal: cairteitiltí agus eitiltí sceidealaithe: bunús na saoirí pacáiste a dhíoltar sa RA, bíonn 
siad ag brath ar aeriompar le custaiméirí a thabhairt chuig an cheann scríbe acu. Cairteitiltí, faigheann 
tionscnóir turais ar cíos iad d’am agus do cheann scríbe ar leith. Go ginearálta, bíonn cairteitiltí níos 
saoire ná eitiltí sceidealaithe mar go mbíonn siad ag brath ar líon ard daoine a bheith ag taisteal. Ní mór 
do chairteitilt a bheith lán nó beagnach lán le bheith brabúsach. Mar sin de, tá seans ann go gcuirfeadh 
tionscnóir turais eitilt ar ceal nó go gcuirfeadh siad eitiltí le chéile leis an bhrabús a uasmhéadú. B’fhéidir 
go gciallódh seo go bhfaigheadh custaiméir socruithe eitilte nua cóngarach don dáta imeachta aige.

Fíor 7: Eitleán de chuid Martinair ar a ascnamh deiridh ar an aerfort ar Arúba, oileán Cairibeach
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA
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Bíonn eitiltí sceidealaithe ag oibriú de réir clár ama foilsithe, is cuma cá mhéad paisinéir a bhfuil suíochán 
curtha in áirithe acu ar an eitilt. Ciallaíonn seo go dtig leis an eitilt tarlú nuair nach bhfuil ach dornán 
paisinéirí ar bord. I nDeireadh Fómhair 2017, fuair turasóir gurbh ise an t-aon phaisinéir amháin ar eitilt de 
chuid Jet2 ó Ghlaschú go dtí an Chréit. Fágann seo go bhfuil eitiltí sceidealaithe níos daoire ná cairteitiltí. 
Bíonn na háiseanna agus na seirbhísí ar bord eitilt sceidealaithe níos fearr de ghnáth ná na cinn ar 
chairteitiltí. Cuimsíonn seo béilí, siamsaíocht agus spás do na cosa. Cuireann eitiltí sceidealaithe gráid 
dhifriúla ticéid ar fáil fosta – céad ghrád, grád gnó, ardghrád barainne agus grád barainne.  
 
Tá roinnt saintéarmaí, próiseas agus nósanna imeachta ag baint leis an aerthaisteal:

 – Seiceáil isteach: Is féidir le paisinéirí seiceáil isteach don eitilt acu ag deasc seiceáil isteach nó ar 
líne. Bíonn deasca seiceáil isteach ar oscailt dhá uair an chloig nó trí uair an chloig roimh imeacht 
sceidealaithe na heitilte agus go ginearálta, molann aerlíntí do phaisinéirí seiceáil isteach dhá uair an 
chloig ar a laghad roimh éirí de thalamh d’eitiltí gairide agus meánacha, agus daoine atá ag eitilt i bhfad 
ar shiúl, caithfidh siad seiceáil isteach trí uair an chloig roimh éirí de thalamh. Druideann deasca 40 
nóiméad roimh an eitilt.

  An chuid is mó de na haerlínte, molann siad do phaisinéirí seiceáil isteach ar líne roimh a n-eitilt. Tá sé 
saor in aisce, gasta agus furasta a dhéanamh, agus sábhálann sé am ag an aerfort. Bíonn seiceáil isteach 
ar oscailt ó 30 lá roimh imeacht sceidealaithe na heitilte agus a fhad le haon uair an chloig roimh 
imeacht na heitilte, ag brath ar an aerlíne. Is féidir seiceáil isteach ar líne a dhéanamh trí shuíomh 
gréasáin na haerlíne trí ‘Manage My Booking’ nó ‘Check-in online’ a roghnú agus na treoracha a leanúint.

  Is minic a chuireann aerlínte r-phost meabhrúcháin a ligfidh don phaisinéir cliceáil isteach go díreach 
chuig a bpróiseas seiceáil isteach ar líne. De rogha air sin, is féidir le paisinéirí seiceáil isteach ag úsáid 
both aerlíne ag an aerfort. Is féidir pasanna bordála a phriontáil go díreach ag deireadh an phróisis 
seiceáil isteach ar líne nó íoslódáilte agus stóráilte ar fhón póca. Ar na mallaibh, tá aipeanna cruthaithe 
ag roinnt aerlínte le seiceáil isteach ar líne a chumasú.

  Paisinéirí atá ag imeacht ó roinnt aerfort, lena n-áirítear Gatwick, Manchain agus Birmingham, ar eitiltí 
maidine, thig leo seiceáil isteach an lá roimhe sin. Mar shampla, ag aerfort Gatwick, is féidir le paisinéirí 
le British Airways seiceáil isteach idir 16.00 agus 22.00 uair do gach eitilt an lá ina dhiaidh sin a imíonn 
roimh 15.15 uair. Is féidir le paisinéirí na bothanna seiceáil isteach féinfhreastail a úsáid agus ansin a 
gcuid málaí a fhágáil ag an deasc ghasta glactha bagáiste. Ní mór do gach paisinéir a bheith i láthair 
agus tá an tseirbhís saor in aisce.

 – Bothanna glactha bagáiste uathoibríocha: tá bothanna glactha bagáiste uathoibríocha i bhfeidhm 
ag roinnt aerlínte amhail easyJet, mar shampla sa Chríochfort Thuaidh agus Theas in Aerfort Gatwick. 
Anois, is féidir le custaiméirí a bhfuil mála curtha in áirithe acu le cur i mbolg an eitleáin úsáid a bhaint 
as an Bhoth Ghlactha Bagáiste Uathoibríoch sula dtéann siad go dtí an geata bordála lena mála cábáin. 
Tá bothanna ar leith ann don Bhordáil Ghasta agus don Chuidiú Speisialta agus tá baill foirne ann le 
cuidiú.

 – Liúntas Bagáiste: tá liúntas bagáiste ag gach aerlíne atá éagsúil ó aerlíne go haerlíne agus athraíonn 
sé de ghnáth de réir chineál an ticéid. Is féidir Bagáiste láimhe a thógáil ar an eitleán agus bíonn sé 
faoi réir ag teorainneacha méide agus meáchain. Beidh rudaí ann nach féidir iad a iompar i mbagáiste 
láimhe amhail glótháin, uachtair, taois, agus bianna leachtacha amhail subh agus glóthach.

 – Tá teorainneacha méide agus meáchain fosta ar bhagáiste boilg nó seiceáilte isteach. Bíonn 
liúntas bagáiste san áireamh i gcostas an ticéid ag roinnt aerlínte, m.sh. bíonn cead ag paisinéirí 
British Airways atá ag eitilt ar ghrád barainne mála amháin suas le 23 kg a bheith acu. Tá aerlínte eile 
ann, aerlínte costas íseal den chuid is mó, a ghearrann táillí ar leith as bagáiste a iompar i mbolg an 
eitleáin, go tipiciúil, bíonn na táillí níos ísle nuair a dhéantar na málaí a chur in áirithe roimh ré ar líne. 
Go ginearálta, bíonn aerlínte ag gearradh táillí as málaí rómhóra, ar a dtugtar in amanna bagáiste 
iomarcach. Níl le déanamh ag paisinéirí a sheiceáil isteach ar líne ach a gcuid málaí atá le cur i mbolg 
an eitleáin a thabhairt go dtí an Deasc Glactha Bagáiste. Ceadaíonn roinnt aerlínte do Naíonáin (faoi 2 
bhliain d’aois) liúntas aonair bagáiste de 10 kg. 

 – Suíocháin Réamhshocraithe: Tugtar suíocháin do dhaoine saor in aisce de réir mar a thagann siad ar a 
seal féin le linn seiceáil isteach. Is féidir le paisinéir ar mian leo spás breise do na cosa a bheith acu (trí 
shuí i sraith slí amach mar shampla) nó suí le chéile mar ghrúpa, suíocháin a chur in áirithe ar chostas 
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leis an chuid is mó de na haerlínte nuair atá an eitilt á cur in áirithe nó ina dhiaidh sin trí úsáid a bhaint 
as an uirlis ‘Manage My Booking’ ar shuíomh ghréasáin na haerlíne. 

 – Sonraí paisinéara: Is féidir athruithe a dhéanamh nó eitiltí a chealú de ghnáth trí scairt a chur ar an 
aerlíne. De ghnáth, bíonn táille ann as gach athrú, m.sh. gearrann roinnt aerlínte £25 as gach ainm a 
athraítear do gach eitilt. Duine ar bith atá ag iarraidh dáta na heitilte acu a athrú is dócha go mbeidh 
orthu thart ar £15 a íoc in aghaidh an dáta agus eitilte móide difríocht ar bith sna táillí. Sa chuid is mó 
cásanna is gá athruithe a dhéanamh ar a a laghad trí uair an chloig roimh am imeachta na heitilte.

 – Seirbhís ar an eitilt: is féidir le paisinéirí ar eitiltí gairide bia a cheannach ar bord amhail ceapairí, 
sneaiceanna agus deochanna. Bíonn béilí ar fáil le ceannach ar aerlínte ísealchostais atá ag eitilt go cinn 
scríbe Eorpacha agus ba chóir iad a ordú roimh ré ar líne nó trí ionad glaonna na haerlíne. Beidh béilí 
san áireamh i gcostas na heitilite i gcás eitiltí atá níos faide ná seacht n-uair an chloig. Cuirfidh aerlínte 
réimse béilí ar fáil amhail veigeatórach, diaibéiteach, gan ghlútan agus cnósrianta.

  Bíonn teilifíseáin chúl suíocháin ag eitiltí cianaistir de ghnáth ina mbíonn scannáin agus cláir theilifíse 
ar taispeáint, cláir do pháistí agus cluichí idirghníomhacha. Bíonn cluasáin saor in aisce ar fáil do gach 
paisinéir agus bailítear iad sula mbaineann an t-eitleán a cheann scríbe amach. 

•  Ar Farraige: ar a n-áirítear báid farrantóireachta agus longa cúrsála: tá báid farrantóireachta 
carranna agus paisinéirí, duillárthaigh, sciorrárthaí agus longa cúrsála san áireamh in iompar farraige. 
Tá réimse áiseanna agus seirbhísí forbartha ag comhlachtaí bád farantóireachta le heispéireas na 
gcustaiméirí acu ar bord a fheabhsú amhail bialanna, beáir, áiteanna súgartha do pháistí agus 
tolglanna ardchaighdeáin. Bíonn lóistín codlata agus áiseana agus seirbhísí níos leithne san áireamh ar 
thrasnaithe níos faide amhail Ros Láir go Cherbourg (Irish Ferries). Is féidir le custaiméirí roghnú ó: 

 – Ardchaighdeán
 – Svuít 5 Réalta
 – 4 Réalta 4 Leaba – le fuinneog
 – 4 Réalta 2 Leaba – le fuinneog
 – 3 Réalta 4 Leaba – le fuinneog
 – 3 Réalta 4 Leaba – gan fuinneog
 – 3 Réalta 2 Leaba – le fuinneog
 – 3 Réalta 2 Leaba – gan fuinneog
 – 2 Réalta 4 Leaba – le fuinneog
 – 2 Réalta 4 Leaba – gan fuinneog
 – 2 Réalta 3 Leaba – gan fuinneog
 – 2 Leaba 2 Réalta – le fuinneog
 – 2 Réalta 2 Leaba – gan fuinneog
 – Suíochán Curtha in Áirithe
 – Cábán inrochtana do chathaoir rothaí

 Tá taraif dá chuid féin ag gach cineál cábáin, ag brath ar am an taistil.

Gníomhaíocht Foghlama   

• Bain úsáid as an Idirlíon agus as aon fhoinsí eile faisnéise atá ar fáil duit le taighde a dhéanamh ar na 
háiseanna, seirbhísí, táirgí agus gníomhaíochtaí atá ar fáil ar thurais farraige Stena Line idir Béal Feirste 
agus Càrn Rìoghain (Cairnryan)/Learpholl.

Tá tóir ar an Chúrsáil anois mar chineál saoire. Longa cúrsála na linne seo, tá siad mór sómasach, agus 
tairgeann siad réimse áiseanna agus seirbhísí don aoi a sháraíonn áiseanna a lán óstán. Sa bhliain 2016, 
chuaigh beagnach dhá mhilliún paisinéir ón Bhreatain ar shaoire chúrsála ar an aigéan agus is saoirí cúrsála 
iad beagnach ceann as gach ocht saoire phacáiste thar lear.
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Fíor 8: Is rogha choitianta í an chúrsáil i measc lucht saoire anois
Íomhánna © Margaret McMullan, CCEA

Sa bhliain 2016, thug 83 long chúrsála cuairt ar Bhéal Feirste. Bhí 145,000 paisinéir ó áiteanna ar fud 
an domhain ar na longa seo. Is minic a deirtear go bhfuil longa cúrsála cosúil le hóstáin fhíorghalánta 
ar snámh. Cuireann siad réimse lóistín ar fáil d’aíonna i seomraí ar a dtugtar seomraí stáit nó cábáin. De 
ghnáth, bíonn áiseanna déanta tae agus caife, cuisneoir, triomadóir gruaige, taisceadán, teilifíseán agus 
seomraí folctha en suite san áireamh sa lóistín i longa cúrsála. Beidh maor cábáin leithdháilte ar gach 
seomra stáit nó gach cábán, agus tabharfaidh sé aire do gach riachtanas atá ag an aoi. De ghnáth, thig le 
haíonna tairbhe a bhaint as seirbhís seomraí 24 uair an chloig gan aon chostas breise. 

Go tipiciciúil, bíonn ceithre phríomhchineál cábáin ar bord long chúrsála: 
• Cábáin istigh: dhá leaba shingil arbh fhéidir iad a thiontú ina leaba rí; seomra folctha le cithfholcadh os 

cionn an fholcadáin nó le cithfholcadh amháin agus leithreas. Bíonn scáthán i gcábáin istigh mar níl 
fuinneog ná sliospholl acu.

• Cábáin amuigh: cosúil le cábáin istigh ach le fuinneog nó le sliospholl.
• Bíonn cábáin bhalcóine níos mó agus bíonn cathaoir bhog agus tábla beag iontu. Beidh doirse gloine 

sleamháin ann ó urlár go síleáil ag dul amach chuig balcóin le tábla agus cathaoireacha insínte.
• Is iad na svuíteanna na cábáin is fíorghalánta ar long chúrsála agus de ghnáth beidh siad ar fáil i réimse 

méideanna le freastal ar riachtanais éagsúla. Go tipiciúil, bíonn na rudaí seo a leanas i svuít:
 – Dhá leaba shingil arbh fhéidir iad a thiontú ina leaba rí;
 – Seomra folctha le folcadán, cithfholcadh scoite, aonad níocháin dhá dhoirteal agus leithreas;
 – Áit ghléasta;
 – Iarann, clár iarnála agus cantaoir threabhsair;
 – Tolglann le tolg, cathaoireacha agus tábla;
 – Seinnteoir DVD agus/nó mionsteiréó; agus
 – Doirse gloine ó urlár go síleáil ag dul amach chuig balcóin le tábla agus cathaoir shuaimhnis ghréine.

Na tosca a théann i bhfeidhm ar rogha an chineáil taistil
Tá roinnt tosca ann a dtiocfadh le turasóir machnamh a dhéanamh orthu roimh chinneadh a dhéanamh ar 
an chineál taistil, ar a n-áirítear:
• Fad na cuairte, deireadh seachtaine gairid go dtí saoire fhada;
• Infhaighteacht an mhodha iompair m.sh. níl eitiltí ar fáil idir Béal Feirste agus Baile Átha Cliath;
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• Cuspóir na cuairte, amhail deireadh seachtaine amharclainne, turas gnó, saoire;
• Costas, cé acu modh iompair is fearr atá oiriúnach leis an airgead atá ag an taistealaí;
• Fad slí;
• Rogha phearsanta nó eagla; taistealaithe nach maith leo eitilt, b’fhéidir go roghnódh siad taisteal ar 

bhóthar nó ar an fharraige;
• Áisiúlacht, an bhfuil an cineál taistil ar fáil go furasta agus an bhfuil sé fóirsteanach do riachtanais an 

taistealaí; agus 
• Compord, ar mhaith leis an taistealaí taisteal ina charr féin, an chlann a bheith le chéile agus an deis acu 

a gcuid siamsaíochtaí féin a chur ar fáil le linn an turais acu nó taisteal ar an traein nó ar chóiste agus mar 
sin is féidir leo bheith ar a suaimhneas agus ligean do dhuine eile an obair chrua a dhéanamh.

Gníomhaíocht Foghlama  

• Na ceithre phríomhchineál iompair a scrúdú:
 – aer;
 – iarnród;
 – bóthar; agus
 – farraige.

• Léarscáileanna a úsáid le suíomh na bpríomh-aerfoirt/na bpríomhchalafort sa RA a thaispeáint. Na 
príomh-aerfoirt/na príomhchalafoirt i dtíortha eile ar fud an domhain a ainmniú.

• Scrúdú a dhéanamh ar réimse na n-eitiltí a thairgeann aerlínte, m.sh. réimse easyJet d’eitiltí intíre agus 
Eorpacha. Is féidir bróisiúir thaistil/léarscáileanna de na príomhchinn scríbe saoire a úsáid.

• Plé a dhéanamh i ngrúpa ar na tosca a théann i bhfeidhm ar rogha an taistil. Ba chóir daltaí a spreagadh 
le roinnt samplaí a chur ar fáil den dóigh ar thaisteal siad nuair a rinne siad cuairt fóillíochta agus 
turasóireachta, m.sh.:

 – Eitilt go Orlando do shaoire dhá sheachtain
 – Bád farantóireachta chun na Fraince le saoire a chaitheamh i gcarbhán turasóireachta
 – Traein go Baile Átha Cliath le cluiche rugbaí a fheiceáil
 – Carr go Béal Feirste le freastal ar chomhdháil

Nithe is díol spéise
An chuid is mó de na daoine, is féidir leo roinnt nithe is díol spéise do chuairteoirí a ainmniú ina gceantar 
áitiúil agus go náisiúnta araon. Agus sin ráite, is rud úsáideach é a shainmhíniú go soiléir cad é a chiallaíonn 
ní is díol spéise do chuairteoirí. Is iad seo na príomhghnéithe a bhaineann le ní is díol spéise do chuairteoirí:
• Is ceann scríbe é atá bunaithe ar bhonn buan le haghaidh ‘turais’;
• Is é príomhfheidhm an ní is díol spéise do chuairteoirí ná caomhnú agus ligean don phobal rochtain a 

bheith acu air le haghaidh siamsaíochta nó oideachais;
• Ní ionad miondíola atá ann go príomha; agus sin ráite, bíonn siopa beag sa chuid is mó de na nithe is díol 

spéise do chuairteoirí a dhíolann treoirleabhair agus cuimhneacháin;
• Ní áiteanna iad a úsáidtear don spórt ná le taibhithe amharclannaíochta ná scannánaíochta a dhéanamh. 

Mar sin de, ní ní is díol spéise do chuairteoirí é staidiam spóirt ar nós Old Trafford a thairgeann turais 
threoraithe, ach is áit spóirt í go príomha.

• Ní mór don ní is díol spéise a bheith ar oscailt don phobal, gan áirithint roimh ré, ar feadh tréimhsí foilsithe 
gach bliain. Tá ag méadú ar nithe móra is díol spéise do chuairteoirí a mholann do chuairteoirí áirthint a 
dhéanamh roimh ré, go háirithe más grúpa mór atá ann.

• Ba chóir dó bheith ábalta cuairteoirí lae nó turasóirí a mhealladh, chomh maith le daoine atá ina gcónaí sa 
cheantar áitiúil.

Is féidir le nithe is díol spéise do chuairteoirí bheith ina nithe nádúrtha, tógtha nó oidhreachta.
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Fíor 9: Nithe is díol spéise do chuairteoirí 

Ar Nithe Nádúrtha Is Díol Spéise, tá:
• Lochanna, amhail Loch Éirne, Lake Windermere;
• Aibhneacha, mar Abhainn an Lagáin nó an Wye, a chuireann áiseanna ar fáil do ghníomhaíochtaí uisce 

bunaithe ar aibhneacha;
• Tránna, amhail Trá Phort na Binne Uaine;
• Sléibhte agus cnoic, ar nós na Beanna Boirche, na Speiríní agus na Yorkshire Dales;
• Foirmíochtaí nádúrtha tíreolaíocha, amhail Clochán an Aifir agus na White Cliffs of Dover; agus
• Foraoisí, ar nós Foraois na Tulaí Móire, an New Forest agus Sherwood Forest.

Ar Nithe Tógtha Is Díol Spéise, tá;
• Músaeim agus Gailearaithe, m.sh. Músaem Daonchultúir agus Iompair Uladh, Victoria and Albert Museum, 

Tate Art Gallery;
• Nithe fiadhúlra is díol spéis, m.sh. Zú Bhéal Feirste, Longleat Safari Park, Exploris Aquarium; agus
• Páirceanna Téama agus Fóillíochta, m.sh. Alton Towers, Blackpool Pleasure Beach, Barry’s Amusements.

Ar Nithe Is Díol Spéise Oidhreachta, tá:
• Foirgnimh stairiúla, m.sh. séadchomharthaí, ballóga, caisleáin, tithe pobail, ardeaglaisí, ballaí agus tithe 

stairiúla. Seo roinnt samplaí: The Argory, Ballaí Chathair Dhoire, Ardeaglais Naomh Áine, Béal Feirste agus 
Ardeaglais Naomh Pádraig, Dún Pádraig; agus

• Oidhreacht Thionsclaíoch agus Chultúrtha, m.sh. Muileann Arbhair Áth na Long, Duga Tirim agus Teach 
Pumpála Thompson, Monarcha Chaisleán Tayto.

ar chlé © Margaret McMullan, 
CCEA

ar dheis © 
BackyardProduction
| Getty Images/iStockphoto/ 
Thinkstock

lar chlé © Margaret 
McMullan, CCEA

ar dheis © Margaret 
McMullan, CCEA
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Is cuid thábhachtach den earnáil taistil agus turasóireachta iad nithe is díol spéise agus is minic gurb iad an 
fáth a dtugann turasóirí cuairt ar cheantar. Is é príomhfheidhm na nithe is díol spéise do chuairteoirí ná:
• Oideachas;
• Caomhnú; agus
• Siamsaíocht.

B’fhéidir go dtabharfadh turasóirí cuairt ar cheantar mar Ghleann an Loire sa Fhrainc le cuairt a thabhairt ar 
an iliomad caisleán (châteaux) atá ann. Ligeann seo dóibh a fheiceáil an dóigh a raibh daoine beo san am 
atá thart (oideachas) ach chomh maith leis sin, cuireann sé ar chumas don ní is díol spéise na foirgnimh a 
chothabháil (caomhnú). Le linn a gcuairte b’fhéidir go bhfeicfeadh siad seó meánaoiseach a léiríonn an saol 
san am a chuaigh thart (siamsaíocht). Roinnt nithe is díol spéise, clúdóidh siad a lán feidhmeanna, ach cinn 
eile, díreoidh siad ar fheidhm amháin, mar Disneyworld, arb í an tsiamsaíocht a phríomhfheidhm.

Gníomhaíocht Foghlama   

• Oibríonn daltaí i ngrúpaí:
 – le sraith póstaer a tháirgeadh le samplaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a aithint de nithe nádúrtha, tógtha 
agus oidhreachta is díol spéise;

 – lena shainaithint an fáth a mbeadh daoine ag iarraidh cuairt a thabhairt ar na nithe is díol spéise seo;
 – lena bpríómhfheidhm a shainaithint;
 – lena fháil amach cá mhéad duine a thugann cuairt ar na nithe is díol spéise; agus 
 – lena fháil amach, más féidir, an áit arb as do na cuairteoirí.

Na naisc idir comhpháirteanna na fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta
Tá a lán comhpháirteanna i dtionscal na fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta, ach lena rath a 
chinntiú, caithfidh na tionscail ar leith bheith ag obair le chéile i bpáirtíocht.
• B’fhéidir go n-oibreodh óstán leis an oifig áitiúil eolais do thurasóirí trí fhaisnéis a chur ar fáil ar nithe 

sa cheantar is díol spéise do thurasóirí agus, má tá aíonna ag iarraidh cuairt a thabhairt ar na nithe sin 
thiocfadh leo iad a chur in áirithe dóibh agus lascaine a thabhairt ar an táille isteach.

• Ní mór do thionscnóirí turas dul i gcomhairle le hóstáin agus le haerlínte nuair a chuireann siad a bpacáistí 
saoire le chéile, pacáistí a dhíolann gníomhairí taistil ina dhiaidh sin.

• Bíonn ionaid de chuid an National Trust ag déanamh nasc go minic le comhlachtaí áitiúla iompair agus 
iad ag eagrú imeachtaí le ligean do chuairteoirí a dticéid a cheannach, a bhfuil táille iompair agus táille 
iontrála san áireamh ann, ar phraghas níos ísle.

Gníomhaíocht Foghlama   

• Déan scrúdú ar ghníomhaíocht fóillíochta nó turasóireachta agus taispeáin an dóigh a mbíonn níos mó 
ná rud amháin i gceist chóir a bheith i gcónaí, m.sh. nuair a théann daoine le hamharc ar chluiche haca 
oighir leis na Giants ag an Odyssey, is féidir leis sin daoine ag amharc ar spóirt go neamhghníomhach, 
iompar agus lónadóireacht a nascadh, nó má théann daoine go Londain le seó a fheiceáil, nascfaidh sin 
ealaíona agus siamsaíocht, taisteal, lóistín, eolas do thurasóirí agus seirbhísí treoraithe. Ansin baineann 
daltaí úsáid as samplaí de ghníomhaíochtaí fóillíochta agus turasóireachta agus ainmníonn siad na 
comhpháirteanna atá i gceist.

• Forbair na naisc idir fóillíocht agus turasóireacht lena thaispeáint an dóigh a bhfuil siad ag brath ar a 
chéile do chustaiméirí, m.sh. mura bhfuil iompar ag teaghlach nó mura bhfuil teacht acu ar iompar ní thig 
leo cuairt a thabhairt ar nithe is díol spéise ar nós an zú.

• Tairgeann daltaí tuairisc ansin le naisc agus spleáchais a léiriú.
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Scrúdaigh Fíor 10 a léiríonn Lárionad Eolais do Thurasóirí an Chaisleáin Nua. Bain úsáid as an tsuíomh 
gréasáin seo a leanas le huaireanta oscailte a fháil don Lárionad Eolais do Thurasóirí: http://downdc.gov.uk/
Leisure---Culture/Tourist-Information-Centres/Newcastle-tourist-Information-Centre.aspx.
• Cad chuige a bhfuil na huaireanta oscailte difriúil in Iúil agus Lúnasa i gcomparáid leis an chuid eile den 

bhliain?
• Sainaithin am amháin eile sa bhliain a mbeifeá ag dúil leis an ionad uaireanta oscailte níos faide a bheith 

aige. Cosain do fhreagra.

Is minic a bhíonn feithicil agus tiománaí ar fáil ag óstáin fhíorghalánta le húsáid ag na haíonna. 
Amharc ar Fhíor 11 a léiríonn carr fíorghalánta curtha ar fáil ag The Slieve Donard Resort and Spa. 
Tabhair breac-chuntas ar thrí staid fhéideartha ina mbeadh aíonna ag iarraidh an carr agus an 
tiománaí a chur in áirithe.
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