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Éifeachtaí d’fhorbairt san Fhóillíocht, Taisteal agus Turasóireacht

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 2
AN TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA A 
CHUR CHUN CINN AGUS A CHAOMHNÚ

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú gur féidir le héifeachtaí sóisialta, eacnamaíocha agus timpeallachta idir 

dhearfach agus dhiúltach a bheith ag forbairt sa tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na modhanna a úsáidtear le tionchair dhiúltacha na forbartha sa tionscal 

fóillíochta, taistil agus turasóireachta a laghdú;
• turasóireacht inbhuanaithe a shainmhíniú agus an dóigh le prionsabail na turasóireachta inbhuanaithe 

a chleachtadh agus a n-éifeachtacht a mheasúnú;
• an téarma ‘taistealaí freagrach’ a shainmhíniú agus eolas agus tuiscint a léiriú go mbíonn meas ag 

taistealaí freagrach ar a cheann scríbe agus ar a mhuintir; agus
• tuiscint agus meas a léiriú ar éagsúlacht dearcthaí agus cultúr a fhaightear i gcinn scríbe éagsúla agus 

tuiscint a léiriú ar thionchair na ndearcthaí agus na gcultúr seo ar thurasóirí.
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Éifeachtaí d’fhorbairt san Fhóillíocht, Taisteal agus Turasóireacht
Is tionscal é Fóillíocht, Taisteal agus Turasóireacht a bhfuil borradh mór faoi agus táthar ag tuar go mbeidh 
an borradh ag leanúint ar aghaidh. Is féidir le taisteal agus turasóireacht cur go mór le leas na dtíortha ar 
fud an domhain idir leas eacnamaíochta agus leas sóisialta. Is minic a bhíonn éifeachtaí dhearfacha ann 
amhail méadú ar líon na bpost, ioncaim níos airde agus feabhsuithe ar an timpeallacht.

Ach, is féidir leis an tionscal iarmhairtí diúltacha a imirt ar mhuintir, cultúr agus timpeallacht in achar na 
gceann scríbe ar a n-áirítear brú tráchta, truailliú agus méadú ar leibhéil na coireachta. Tá ábhar buairimh 
ann le déanaí fosta mar thoradh ar luas an bhorrtha agus mar sin de, thosaigh pobail óstach, rialtais agus an 
tionscal taistil é féin, ag scrúdú dóigheanna a bhféadfaí na n-éifeachtaí dearfacha den turasóireacht maidir 
le heacnamaíoch, timpeallacht agus soch-chultúrtha a uasmhéadú agus na héifeachtaí dhiúltacha a laghdú.

Éifeachtaí eacnamaíocha na forbartha sa tionscal fóillíochta, taistil 
agus turasóireachta
Is iomaí tairbhe eacnamaíoch a bhíonn leis an turasóireacht, an ceann is soiléire acu ná méadú ar líon na 
fostaíochta. Is tionscal dlúthfhostaíochta é an tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta agus mar 
gheall ar seo, tá éileamh mór ann ar bhaill foirne le bheith ag obair i saoráidí agus in áiseanna turasóireachta 
amhail óstáin, bialanna, áiteanna a mbíonn an-tóir ag cuairteoirí air, aerfoirt agus siopaí cuimhneachán. 
Is do thurasóirí amháin atá cuid mhór de na saoráidí agus na seirbhísí seo agus bíonn foireann de dhíth 
orthu ar fad le feidhmiú. Is de bhunadh na háite a thiocfaidh an chuid is mó de na fostaithe; ach, is féidir go 
mbeidh sé deacair gach folúntas a líonadh le daoine ón phobal áitiúil agus is féidir go dtiocfaidh cuid acu ó 
thíortha thar lear.

Sa chás go bhfuil an lóistín a chuirtear ar fáil mar chuid de shlabhra idirnáisiúnta, is minic a líontar na poist 
shinsearacha le foireann le taithí ó thíortha eile.

Bíonn fostaíocht dhíreach ann sa turasóireacht i réimsí amhail óstáin, tionscnóirí iompair, nithe is díol 
spéise do thurasóirí, treoraithe turais agus tionscnóirí turas. Is féidir leis an turasóireacht fostaíocht 
indíreach a chruthú chomh maith. Is fostaíocht atá ann i dtionscail nach bhfuil baint dhíreach leis an 
earnáil, mar shampla, tógáil, baincéireacht agus dearadh.

Tá cuid mhór jabanna séasúracha sa tionscal. Bíonn ionaid sciála gnóthach sa gheimhreadh amháin cé 
go mbíonn ionaid chois trá gnóthach sa tsamhradh amháin. Bíonn na cineálacha post a chuirtear ar fáil 
ar phá íseal de ghnáth (íosphá nó pá maireachtála) e.g. foireann do sheirbhís bhia agus deochanna agus 
glantóirí sna hóstáin nó in iostais eile. Bíonn patrúin oibre fhrithshóisialta ag cuid mhór de na poist seo 
chomh maith. Taispeánann Fíor 2 jabanna tipiciúla i dtionscal an fháilteachais is féidir go mbeadh pá íseal 
agus uaireanta frithshóisialta leo. Is minic a bhíonn sealaíochta scoilte, obair ag an deireadh seachtaine, ag 
tosú go luath agus ag críochnú go mall ag baint le hobair sa tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta. 
Mar shampla, d’fhéadfadh róta d’fhoireann aerfoirt maireachtáil 21 uair an chloig ag tosú ar 0400 agus ag 
críochnú ar 0100 an lá dár gcionn agus glactar le hobair ag deireadh na seachtaine agus ar lá saoire bainc 
mar an gnáthchleachtas.

• Chaith cuairteoirí go Tuaisceart Éireann £926m in 2017, méid a bhí £76m de bhreis ar an méid in 2016.
• Caitheadh £2.5m gach lá in 2017 ag iad siúd a bhí ag stopadh thar oíche i dTuaisceart Éireann.
• Bhí 61 300 jab fostaí in 2015 i dtionscail a bhain leis an turasóireacht i dTuaisceart Éireann.
• Tá tuairim is jab amháin as gach deich jab fostaí i dtionscail a bhaineann leis an turasóireacht.

Próifíl Foirne:
Sunil Beerbul – Is Bainisteoir Cúnta Feidhmiúcháin é ag an Shangri-La Le Touessrok Resort and Spa, ar 
Oileán Mhuirís. Rugadh Sunil in Trou d’Eau Douce ar an chósta thoir d’Oileán Mhuirís. Thosaigh sé ag obair 
san óstán le linn a laethanta saoire scoile, ag cuidiú sa chistin. Ansin fuair sé jab ag glanadh gloiní sula 
bhfuair sé ardú céime agus rinneadh fear beáir dó. Anois tá Sunil ina bhainisteoir sinsearach san óstán.

Fíor 1: Staitisticí Turasóireachta do Thuaisceart Éireann



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 2

3

(a) Seirbhís Bhia

(c) Freastalaithe Seomraí

(b) Seirbhís bheáir

(d) Glantóir óstáin

Fíor 2: Jabanna Tipiciúla i dTionscal an Fháilteachais

Is féidir amharc ar thurasóireacht mar rogha níos fearr ar jabanna traidisiúnta amhail an fheirmeoireacht 
agus iascaireacht, obair atá níos crua agus le pá íseal. Is féidir go bhfágfadh daoine óga na jabanna 
traidisiúnta ar mhaithe le jabanna le pá níos fearr amhail póirtéirí agus freastalaithe óstáin. Is féidir go 
dtiocfadh meath ar thionscail thraidisiúnta amhail an talmhaíocht. Ba é seo ceann de na chéad iarmhairtí 
diúltacha a sainaithníodh sa Spáinn agus sa Ghréig sna 1970idí agus 1980idí nuair a bhí borradh sciobtha 
ar shaoirí pacáiste go dtí ceantair na Meánmhara. Le linn an ama seo, d’fhág cuid mhór daoine óga jabanna 
san fheirmeoireacht agus san iascaireacht le bheith ag obair sa turasóireacht, áit a raibh dálaí oibre níos 
fearr inti.

Cé go bhfeadfadh níos mó siopaí a bheith ina thoradh ar thurasóireacht, ní théann sé i gcónaí chun tairbhe 
do na daoine áitiúla. D’fhéadfadh siopaí díriú ar thurasóirí amháin, ag díol cuimhneachán nó táirgí nach 
bhfuil de dhíth ar mhuintir na háite. D’fhéadfadh daoine áitiúla a bhfuil siopaí áitiúla de dhíth orthu amhail 
bácús, búistéir nó siopa grósaera glasraí a bheith faoi mhíbhuntáiste mar gheall air seo. D’fhéadfadh siopaí 
do thurasóirí le linn an tséasúir chiúin, ag fágáil muintir na háite gan seirbhísí nó gan jabanna.

Áit a mbíonn earraí fóirsteanach do mhuintir na háite agus do thurasóirí d’fhéadfadh sé go n-ardófaí na 
praghsanna le brabús ó thurasóirí a uasmhéadú agus tugtar ‘praghsanna do thurasóirí’ orthu. I dtíortha 
áirithe, b’fhéidir go mbeidh cuma ar na praghsanna go bhfuil siad íseal i gcomparáid leis an RA mar sin, 
méadaíodh praghsanna na n-earraí seo mar gheall go mbeadh turasóirí ag déanamh go bhfuil siad go fóill 
réasúnta. Ach, b’fhéidir nach mbeadh an pobal áitiúil in ann iad a cheannach.

D’fhéadfaí go dtiontódh réadmhaoin áitiúil ina lóistín do thurasóirí nó go gceannófaí iad mar thithe saoire. 
Is féidir go mbeadh ardú ar phraghsanna réadmhaoine go ginearálta i gceantair mhóréilimh turasóireachta 
mar gheall ar an éileamh seo ar thithe saoire, ar a dtugtar athbhailte. Dá bharr sin, bíonn sé doiligh ag 
muintir na háite réadmhaoin a cheannach agus bíonn cíosanna sa tséasúr turasóireachta ró-ard do mhuintir 
na háite. Is féidir go mbeidh cuid mhór de lóistin saoire folamh le linn an tséasúir chiúin. Téann seo i 
bhfeidhm go diúltach ar ghnólachtaí áitiúla dá réir, agus is féidir go mbeidh orthú le leibhéil na foirne a 
laghdú nó druidim fiú go dtí an tús de shéasúr turasóireacht eile.
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Is minic a bhíonn ar ceann scríbe a bhonneagar a fhorbairt nó a uasghrádú le freastal ar riachtanais na 
dturasóirí agus an éileamh méadaithe a láimhseáil. Thiocfadh leis go mbeadh feabhsú i gceist leis seo ar 
líonra bóithre agus iarnród, aerfoirt, soláthar leictreachais agus ar chóras séarachais. Bíonn a mhacasamhail 
feabhsuithe ina leas do mhuintir na háite mar aon le turasóirí. Bíonn saoráidí bóithre agus iarnród níos fearr 
mar gheall ar chuid mhór de na forbairtí aerfoirt.

Soláthraíonn seirbhís mearbhus ó Aerfort Idirnáisiúnta Bhéal Feirste rochtain ghasta go lár Bhéal Feirste do 
chuairteoirí agus dóibh siúd a chónaíonn gar don aerfort. Sa Veinéis, tá méadú ar líon na dtacsaithe uisce 
mar gheall ar líon na dturasóirí. Méadaíonn sé seo inrochtaineacht do mhuintir na háite mar aon le turasóirí.

Dá ndéanfaí ionad saoire nó páirc théama a fhorbairt i gceantar tuaithe, d’fhéadfadh sé go ndéanfaí seirbhísí 
leathanbhanda a fhorbairt dá bharr, áit nach raibh go leor éilimh áitiúil ann roimhe sin le go mbeadh 
sé inmharthana ó thaobh na tráchtála de do sholáthraithe. Mar sin de, is féidir go mbeidh feabhas ar 
chaighdeán na beatha ag muintir na háite mar gheall ar na hathruithe seo ar an bhonneagar agus níos mó 
rochtain ar chairde agus ar theaghlach trí theicneolaíocht nó trí hiompar.

Ní hamháin ar mhaithe leo siúd atá fostaithe go díreach sa tionscal ach baineann muintir na háite tairbhe 
as forbairt ar an turasóireacht. Beidh a lán airgid acu siúd atá fostaithe sa tionscal turasóireachta agus 
caithfidh siad é sa cheantar ar earraí agus ar sheirbhísí. Mar sin de, bainfidh na siopaí sin a chuireann earraí 
agus seirbhísí ar fáil d’oibrithe, bainfidh siad tairbhe as chomh maith. Tugtar éifeacht an iolraitheora air 
seo.

Téann turasóir chuig siopa le cuimhneachán a táirgeadh go háitiúil a cheannach. Déanann an siopadóir 
brabús agus déanann an duine a dhéanann an cuimhneachán brabús. Má chaitheann an bheirt acu a 
mbrabús go háitiúil ar tháirgí a táirgeadh go háitiúil, mar shampla torthaí agus glasraí, ansin déanann 
an feirmeoir agus an siopadóir brabús chomh maith. Má úsáideann siad a mbrabúis le taisteal ar bhus 
áitiúil, ansin déanann úinéir an bhus brabús chomh maith. Bhain níos mó daoine ar an iomlán tairbhe as 
an airgead a chaitheamh ar chuimhneachán a cheannach chan amháin úinéir an tsiopa.

Fanann an turasóir céanna in óstán atá faoi úinéireacht áitiúil chomh maith. Caithfidh an t-óstán 
foireann a fhostú le riar ar riachtanais an turasóra. Úsáideann an fhoireann a gcuid pánna le híoc as táirgí 
agus seirbhísí. Ceannaíonn siad go háitiúil mar sin baineann an comhlacht bus aitiúil agus siopadóir 
áitiúla tairbhe as caiteachas daoine a fhostaítear le riar ar riachtanais turasóirí. Ó chaiteachas turasóra 
amháin, tá go leor daoine eile ann a bhaineann tairbhe as le go méadaítear an caiteachas tosaigh. 
Déantar an tairbhe a iolrú. Dá mhéad a chaitheann turasóir go háitiúil ar tháirgí a táirgeadh go háitiúil, is 
ea is mó an tairbhe eacnamaíoch don cheantar áitiúil.

Fíor 3: Éifeacht An Iolraitheora

Fíor 4: Éifeachtaí Móra Eacnamaíocha na Fóillíochta, Taistil agus Turasóireachta

Deimhneach Diúltach

Méadú ar dheiseanna post i dtionscail na 
fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta.

Méadú ar ioncam do ghnólachtaí bainteach leis an 
Fhóillíocht, Taisteal agus Turasóireacht.

Feabhas ar an bhonneagar amhail carrchlóis.

Éifeacht iolraitheora.

Meath ar thionscail thraidisiúnta ar nós na 
feirmeoireachta.

Is féidir go mbeidh obair sheasúrach, pá íseal agus 
uaireanta frithshóisialta i gceist leis an fhostaíocht.

Méadú ar chostais mhaireachtála e.g. méadú ar 
luach na dtithe.
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Éifeachtaí timpeallachta d’fhorbairt san fhóillíocht, taisteal agus 
turasóireacht
Is minic a cháintear earnáil na turasóireachta as dochar a dhéanamh don timpeallacht; ach is féidir 
léi tionchar deimhneach a imirt ar an chaomhantas. Díríonn turasóireacht aird ar shaincheisteanna 
timpeallachta amhail scrios na sceireacha coréil. Táthar ag glacadh leis níos mó i gcuid mhór tíortha i 
mbéal forbartha go bhfuil sé de chiall ó thaobh na eacnamaíochta de an dúlra agus na ceantair nádúrtha 
a chaomhnú nó ba iad siúd a mheall na turasóirí sa chéad dul síos. Bíonn feachtas ar thurasóireacht 
fhreagrach á dhéanamh ag eagraíochtaí amhail Tourism Concern.

Ba mhaith le ceann scríbe ar bith do thurasóirí a bheith tarraingteach mar áit le cuairt a thabhairt air. 
D’fhéadfadh sé go mbeadh bearta curtha i gcrích ag cinn scríbe leis an chuma atá orthu a fheabhsú dá bharr, 
mar shampla trí thírdhreachú a dhéanamh. Is é atá i gceist go minic leis an tírdhreachú ná:
• Crainn agus toir a chur;
• Taobh amuigh d’fhoirgnimh a ghlanadh trí ghreanroiseadh a dhéanamh; Dealbha uirbeacha a thógáil;
• Bruscar ó aibhneacha agus lochanna a ghlanadh;
• Claíocha, fálta agus suíocháin atá ann cheana féin a dheisiú.

Taispeánann Fíor 5 tírdhreachú ar an phromanáid ag an Chaisleán Nua, Contae an Dúin, lena n-áirítear 
pábháil, plandú agus suíocháin úra le timpeallacht deas a chruthú.

Is iomaí foirgneamh atá de dhéantús an duine amhail caisleáin agus tithe móra atá ag titim as a chéile, 
déantar iad a athchóiriú ag eagraíochtaí amhail an National Trust. Ansin, bíonn tarraingt mhór orthu 
siúd idir chuairteoirí intíre agus eachtracha. Rinneadh athrú ó bhonn ar éadain le habhainn ón 19ú haois 
i gcathracha amhail Learpholl agus Briostó. Is meascán iad na forbairtí seo idir foirgnimh úra taobh le 
foirgnimh a bhí ann cheana féin a bhí as úsáid le fada, a athfhorbraíodh ar son feidhmeanna úra.

Fíor 5: An Phromanáid, An Caisleán Nua, 
Contae An Dúin

Fíor 6: Albert Dock, Learpholl
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Athraíodh ó bhonn an ceantar an iarlongchlóis i mBéal Feirste agus anois tá áiteanna le hithe ann, agus 
áiteanna le stopadh ann amhail Titanic Hotel (ar óstán faiseanta sómasach é le 120 seomra luí ann atá 
lonnaithe in Harland & Wolff Headquarters Building and Drawing Offices) agus le nithe is díol spéise do 
chuairteoirí lena n-áirítear Titanic Belfast, SS Nomadic agus HMS Caroline. Tugtar an Cheathrú Titanic ar an 
athfhorbairt, atá anois i gcroílár na ngníomhaíochtaí fóillíochta idir imeachtaí spóirt agus comhdhála sa 
Titanic Exhibition Centre go dtí béile nó caife suaimhneach i gceann de bhialanna nó caiféanna sa cheantar. 
Tá láthair (ina mbíonn siamsóirí domhanda) le suíocháin do 10,000 ag an ilionad siamsaíochta SSE Arena, 
tá Cineplex ann, agus tá W5 ann, ar ionad idirghníomhach taiscéalaíoch é, agus is baile é don fhoireann 
haca oighir Belfast Giants. Tá an t-aon ionsamhlóir spéirthumadóireachta taobh istigh in Éirinn lonnaithe 
sa Cheathrú Titanic. Bhain an lárionad ‘Gníomhaíocht na Bliana’ ag an Northern Ireland Business Awards in 
2018! Tá muiríne ann chomh maith.

Le tuilleadh eolais a fháil féach ar:www.titanic-quarter.com/. Thig le forbairtí uirbeacha dá leithéid an 
timpeallacht áitiúil a athrú le troscán sráide feabhsaithe agus soilsiú agus suíochánra ann do thurasóirí agus 
muintir na háite.

Ach bíonn baint idir an turasóireacht agus éifeachtaí diúltacha timpeallachta chomh maith.

Tá éifeachtaí diúltacha suntasacha ag an turasóireacht ar an timpeallacht nó ar an tírdhreach nádúrtha. 
Creimfidh an cosán má tá na céadta daoine ag siúl ar an chosán chósta chéanna gach uile lá. Beidh daoine 
ag siúl taobh amuigh den chosán dá bharr agus creimfidh achar níos leithne mar gheall air seo. Is féidir go 
mbainfear crainn i gceantair faoin tuath le carrchlóis agus cosáin a chruthú do thurasóirí nó mar thacaíocht 
d’fhorbairt mhór turasóireachta amhail ionaid shaoire nó páirceanna siamsaíochta théama.

Bíonn éifeacht dhiúltach ag turasóirí chomh maith ar an tírdhreach nádúrtha trí bhruscar a fhágáil ina 
ndiaidh. Ní hamháin gur rud gránna é seo, ach is bagairt fhéideartha é do shábháilteacht ainmhithe. Cé go 
bhféadfadh údaráis áitiúla boscaí bruscair taobh le cosán a bhfuil tóir air, thiocfadh le hargóint a chur chun 
tosaigh go bhfuil na radhairc a mheall turasóirí go dtí an ceann scríbe millte dá mbarr. Caithfidh boscaí 
bruscair a fholmhú go rialta, go háirithe i mbarr an tséasúir.

Fíor 7: Tá an SS Nomadic feistithe ag an Cheathrú 
Titanic, Béal Feirste

Fíor 8: Titanic Béal Feirste

http://www.titanic-quarter.com/
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Fíor 9: Siúlóir ar Chonair na nInceach, 
i bPeiriú

Fíor 10: Dramhaíl agus bruscar á 
mbaint de long chúrsála

Fíor 11: Cairn na dramhaíola orgánaí, 
miotail agus plaistigh giota beag den 
chonair go dtí Bunchampa Shliabh Everest

Bíonn fadhb an-mhór ann leis an bhruscar 
agus an dramhaíl a chruthaíonn turasóirí 
go háirithe in áiteanna a bhfuil líon mór 
gníomhaíochtaí ann do thurasóirí. Is féidir 
le longa cúrsála suas le 30 000 galún 
camrais, 255000 galúin d’uisce salach ó 
cheathanna, doirtil, neachtlanna agus ó 
mhiasniteoirí, agus 7 000 galún d’uisce 
ruma olúil a chruthú gach uile lá.

Bíonn líon mór dramhaíola cruthaithe ag an tsiúlóireacht i gceantair shléibhte, amhail na Himiléithe, féach 
Fíor 11. In amanna, fágann dreapadóirí sorcóirí ocsaigine agus trealamh campála ina ndiaidh agus tugtar 
‘Conair Coca Cola’ nó ‘Conair Pháipéar Leithris’ mar leasainm ar na conairí a bhfuil tóir orthu.

Ba é an méadú ar thurasóireacht ghailf ar na saincheisteanna timpeallachta is mó le blianta beaga anuas go 
háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha ina bhféadfadh acmhainní uisce a bheith gann cheana féin. Bíonn 
idir 100,000 agus 1,000,000 galún uisce sa tseachtain de dhíth ar ghnáthchúrsa gailf le linn an tsamhraidh 
le fásra sláinte a chothabháil, féach Fíor 12. Ciallaíonn seo go bhfuil an úsáid uisce is mó ag galfchúrsaí, go 
háirithe le linn buaic an tséasúir nuair atá comhlachtaí uisce ag streachailt le freastal ar éilimh uisce fiú i 
dtíortha atá forbartha, mar an Ríocht Aontaithe.
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Fíor 12: Spréirí Uisciúcháin ag Cur Uisce ar Phlásog Ghailf

Fior 13: The Shambles, Eabhrac

Fíor 14: Benidorm

Sa Spáinn, baineann gnáthchónaitheoir uirbeach 
úsáid as thart faoi 250 lítear uisce sa lá; úsáideann 
gnáththurasóir 500 lítear uisce chóir a bheith sa lá. 
Baintear úsáid as na céadta milliún lítear le saoráidí 
snámha a chur ar fáil go minic gan iad ach méadair 
ón fharraige. Bíonn an t-éileamh is mó ann sa 
tsamhradh nuair atá an bháisteach is lú ann. Meastar 
go mbaineann galfchúrsaí thart faoin Mheánmhara 
úsáid as 2.3 milliún lítear uisce sa lá agus meastar go 
nglantar 5000 heicteár talaimh sa bhliain le níos mó 
galfchúrsaí a thógáil.

Tarraingítear líon mór cuairteoirí chuig suíomhanna is 
mó spéise do thurasóirí i mbuaicthréimhsí, ar a dtugtar 
‘láithreacha meala’. Tugann 19.17 milliún cuairteoirí 
sa bhliain ar an Pháirc Náisiúnta Lake District. Baineann 
an pháirc pointe sáithiúcháin amach ar bhuaic-amanna 
agus bíonn plódú tráchta ann. Bíonn an plódú tráchta 
seo ina chúis le truailliú chomh maith le cur isteach ar 
sheirbhísí áitiúla iompair agus tugann sé trioblóid ar 
chónaitheoirí áitiúla ar ghá leo dul ag obair, chun na 
scoile agus a saol a chaitheamh mar is gnáth.

Tógadh cuid mhór cathracha stairiúla i bhfad sular 
cumadh carranna. I gceantair amhail The Shambles in 
Eabhrac (féach Fíor 13) tá na sráideanna cúnga druidte 
do thráchta leis na foirgnimh a chaomhnú ó éifeachtaí 
na múiche sceite chomh maith le muintir agus 
cuairteoirí araon a chosaint. Bhí an tsráid luaite sa 
Domesday Book ó 1086. Téann cuid mhór de na 
foirgnimh reatha chomh fada siar le 1350.

Bíonn saoráidí á bhforbairt ag cinn scríbe go minic le turasóiri a mhealladh agus is féidir go mbeidh stíl 
nua-aimseartha ag saoráidí dá leithéid nach mbeidh ag teacht le stíleanna tógála áitiúla. B’fhéidir nach 
mbeidh na foirgnimh nua scáthaithe go maith agus go mbeidh nádúr amhairc den tseanshráidbhaile nó den 
tseanbhaile mhór millte dá mbarr. Sa Spáinn, forbraíodh áiteanna mar Benidorm go gasta sin go raibh an 
tírdhreach nádúrtha ceilte. Tugtar “forbairt pinn luaidhe” ar an toradh seo mar ón fharraige, tá sé cosúil le 
carn peann luaidhe ingearach, féach Fíor 14.
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Bíonn plódú tráchta ann de ghnáth ar Laethanta Saoire 
Bainc agus le linn míonna an tsamhraidh sa RA (UK). 
Bíonn tuairiscí faoi phlódú ann go minic nuair atá 
imeachtaí speisialta ag dul ar aghaidh amhail féilte 
cheoil nó imeachtaí cultúrtha. Bíonn an brú tráchta 
ann ní hamháin ag na cinn scríbe turasóireachta, ach 
ar na bóithre a bhfuil tarraingt mhór orthu chomh 
maith. I Sasana, bíonn plódú tráchta ann go minic 
ar an mhótarbhealach M5 a théann ón Lár Réigiún 
go Corn na Breataine agus Devon nó bíonn an 
mótarbhealach ag freastal ar chathracha móra lena 
n-áirítear Birmingham agus Briostó.

I dTuaisceart Éireann bíonn plódú tráchta suntasach 
ag baint le himeachtaí móra amhail an taispeántas 
aeir bliantúil sa Chaisleán Nua, na rásaí gluaisrothar 
NW200 agus Seó Bhaile Mhoireil (Balmoral) ar na 
bóithre go Caisleán Nua (Contae an Dúin), Port 
Rois agus Port na Binne Uaine agus go Páirc Bhaile 
Mhoireil.

Ar ndóigh beidh coimhlint idir muintir na háite agus turasóirí nuair a mhothaíonn bunadh na háite go bhfuil 
barraíocht turasóirí ann agus nuair atá siad ag cailleadh a gcuid príobháideachais. Chuir cónaitheoirí sa 
Chorrán Ríoga in Bath, Sasana, chuir siad i gcoinne busanna oscailte turasóireachta ag taisteal feadh na 
sráide. D’áitigh siad gur chaill siad a gcuid príobháideachais mar gheall ar bhusanna ag dul thart ar a gcuid 
tithe. D’éirigh leis na cónaitheoirí agus athraíodh an tslí.

Tá méadú ar an tóir ar thurasóireacht dhúlra – fairtheoireacht míolta móra, ag faire deilfeanna, safari agus 
rianta tíogar. Nuair atáthar ar safari, chomh luath agus a fheictear ainmhí baineann na treoraithe úsáid 
as fóin pócaí agus raidiónnna le cur in iúl do na grúpaí eile agus mar gheall ar seo, baineann busanna 
turasóireachta, carranna, báid agus fiú héileacaptair an dúiche amach go gasta. Is féidir le stalcaireacht 
ar thíogair san India maireachtáil ar feadh roinnt laethanta. Chan amháin go bhféadfadh seo a bheith 
strusmhar ag na hainmhithe, ach is féidir le gníomhaíocht mar seo dul i bhfeidhm chomh maith ar phatrúin 
an phóraithe ag an dúlra atá i gceist. Is féidir le rud chomh simplí mar shoilsí ó dhioscó cur isteach ar 
thurtair i mbun ubh-bhreithe.

Fior 15: Gnáthphlódú Tráchta ar Dheireadh 
Seachtaine Saoire

Fíor 16: An Chorrán Ríoga, Bath
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Éifeachtaí sóisialta na forbartha sa tionscal fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta
D’fhéadfadh forbairt sa tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireacht níos mó dochair a dhéanamh do 
luachanna, traidisiúin agus stíleanna maireachtála áitiúla ná mar a dhéanann sí don timpeallacht. 
Is féidir damáiste timpeallachta áirithe a chur ina cheart trí bhainistíocht chuí. Ach nuair a chailltear 
traidisiúin áitiúla, is féidir nach dtiocfaidh siad teacht ar ais a choíche. Baineann gné thábhachtach 
amháin d’éifeachtaí sóisialta na fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta le cultúr. Nuair a bhíonn 
idirghníomhaíocht ann idir turasóirí agus an pobal óstach bíonn feasacht fheabhsaithe ar chultúir eile.

Nuair a fhorbraítear saoráidí fóillíochta do thurasóirí, de ghnáth beidh rochtain ag muintir na háite orthu 
chomh maith. Mar shampla, bhainfeadh idir mhuintir na háite agus thurasóirí tairbhe as cosán nua a 
fhorbairt thar stráice cósta nó as saoráid nua mar amharclann a oscailt. Bíonn saoráidí fóillíochta amhail linn 
snámha ag cuid mhór óstán dá gcuid aíonna is féidir le muintir na háite a úsáid ach de ghnáth bíonn orthu 
ballraíocht a ghlacadh sa chlub fóillíochta agus táille bhallraíochta a íoc. Is féidir le rochtain ar na saoráidí 
seo folláine mhuintir na háite a fheabhsú. Is féidir leo a bheith mórtasach as a gcultúr féin má fheiceann 
siad go bhfuil iarsmalann a bhaineann le stair agus le cultúr áitiúil á forbairt.

Dá ndéanfaí turas siúil nó rothaíochta a fhorbairt le suíomhanna cultúrtha nó stairiúla a thaispeáint, 
d’fhéadfadh sé go mbeadh grúpaí daoine stoptha ar chosáin nó ar bhóithre, rud a chruthódh brú a 
chuirfeadh isteach ar ghnáthshaol mhuintir na háite.

De ghnáth, nuair a dhéanann tír nó réigiún nuachóiriú, bíonn níos lú suime ag daoine óga san oidhreacht, 
sna nósanna, sna healaíona agus sa cheardaíocht thraidisiúnta. D’fhéadfaí go laghdófaí an fhéiniúlacht 
cultúrtha sainiúil mar gheall go mbeadh níos lú daoine ag cloí leis an mhodh maireachtála thraidisiúnta. 
Ach, is minic a bhíonn cuid mhór turasóirí sa tóir ar an ‘táirge chultúrtha’ – féilte, carnabhail, earraí 
de dhéantús an cheantair, bia agus deoch áitiúil. Cuireann turasóirí a cheannaíonn earraí láimhe de 
dhéantús an cheantair, cuireann siad foinse bhreise ioncaim ar fáil don phobal óstach. Íocann an teacht 
isteach a ghintear ó thurasóireacht as scileanna a chaomhnú, seachas sin rachadh siad i léig. Is gnéithe 
ríthábhachtacha de shaoirí cianaistir iad damhsaí agus ceol traidisiúnta nó is iad a dhéanann an difríocht 
idir an ceann scríbe agus an baile. Tá níos mó turasóirí ag cuardach barántúlachta ina gcuid taistil.

Thosaigh cinn scríbe áirithe, de thoradh ar thurasóireacht chultúrtha, ag amharc ar rudaí a d’fhéadfaí a 
chur i láthair ar thurasóirí agus a thaispeáint do thurasóirí – tugtar ‘barántúlacht eagraithe’ air seo ar 
uaireanta. D’fhéadfadh go mbeadh ganntanas barántúlachta sna himeachtaí eagraithe do thurasóirí amháin 
in amanna agus go mbeadh traidisiúin chultúrtha amhail damhsaí agus ceol traidisiúnta a mhair na gcéadta 
bliain, díspeagtha dá mbarr. Ar Oileán Mhuirís, bíonn ‘Oíche Mhuiríseach’ ag cuid mhór óstán a chuimsíonn 
ceol agus damhsa traidisiúnta – an Sega traidisiúnta. Castar an Sega i gCriól (máthairtheanga Oileán 
Mhuirís) agus bíonn uirlisí tionlacain amhail an ravanne (fáinne adhmaid le craiceann gabhair sínte air), an 
coco (maracas), an triantán (píosa miotail i gcruth triantáin a chlingeann nuair a bhuailtear é le slat iarainn), 
an maravanne (bosca adhmaid i gcruth dronuilleoige le gaineamh nó síolta ann) agus an giotár traidisiúnta. 
Ach, tá roinnt amhránaí anois ag úsáid leagan an Bhéarla de na hamhráin Sega in éineacht le ceolfhoireann 
ensemble níos traidisiúnta.

Fíor 17: Ceoltóirí traidisiúnta ag cur siamsaíocht 
ar fáil do Thurasóirí istigh ar Oileán Mhuirís

Fíor 18: An Damhsa Traidisiúnta Sega, Oileán Mhuirís
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Is cur chuige níos fearr é maidir le turasóireacht chultúrtha, an turasóir a imeascadh sa phobal áitiúil agus 
sa mhodh maireachtála trí scéalta, idir stair agus luachanna pearsanta agus an phobail a roinnt. Bíonn 
turasóirí ag stopadh agus ag ithe in ionaid shaoirí cuimsitheacha i bhfad ró-mhinic agus mar sin de, ní 
bhíonn teagmháil in am ar bith acu leis an phobal óstach.

Turasóireacht Chultúrtha istigh ar Oileán Mhuirís

Is Féile na Soilse de chuid na Hiondúch é Díbheálaí. Cuirtear ‘lán le soilse’ ar Dhíbheálaí. Maireann 
ullmhúcháin agus deasghnátha cúig lá de ghnáth. Bíonn an fhéile á ceiliúradh gach fómhar ag deireadh 
an tsamhraidh agus tarlaíonn sí ag am na gealaí úire. D’fhéadfaí an dáta athrú idir lár mhí Deireadh 
Fómhair go lár mhí Samhna. Is siombail é an solas ar bhua spioradálta an tsolais ar an dorchadas, bua na 
maithe ar an olc agus bua an eolais ar an aineolas.

Bíonn deis ag aíonna ag stopadh i Shangri-La Le Touessrok Resort and Spa le cuairt a thabhairt ar 
shráidbhailte in aice láimhe ar oíche an Díbheálaí agus nósanna agus traidisiúin na féile a bhraith.

Bíonn an t-óstán ag cur deis ar fáil d’aíonna le “hithe le muintir na háite’. Tugann sé seo deis d’aíonna 
a bheith páirteach in aoibhneas agus i gcuideachta teaghlaigh áitiúla ina dteach seascair féin agus 
dinnéar Muiríseach a ithe. Is taithí uathúil, taitneamhach é seo a chuidíonn le haíonna fíorfháilteachas 
agus croíúlacht an Oileán Mhuiris a mheas. Bíonn biachlár socraithe, rogha deochanna agus aistrithe idir 
an t-óstán agus baile an teaghlaigh ar an oíche san áireamh.

I gcinn scríbe atá ag forbairt, breathnaíonn muintir na háite ar thurasóirí saibhre mar dhaoine atá níos 
faiseanta agus bíonn siad ag iarraidh aithris a dhéanamh ar an dóigh a ngléasann, a labhraíonn siad agus 
na suimeanna atá acu, tugtar iartharú air seo. Mar thoradh ar sin, bíonn daoine óga ag déanamh aithris ar 
iompar na dturasóirí amhail ag ól, ag cearrbhachas agus a bheith dímheasúil ar an aois. I ndeireadh na dála, 
beidh níos lú daoine óga ag cloí leis an mhodh thraidisiúnta maireachtála.

D’fhéadfaí go mbeadh doicheall agus achrann ann idir cuairteoirí agus an pobal óstach mar gheall ar 
fhorbairt turasóireachta nach bhfuil pleanáilte nó reachtáilte go maith. D’fhéadfaí coimhlint idir turasóirí 
agus muintir na háite a fhorbairt go héasca. Bíonn turasóirí le ceamaraí ag spaisteoireacht thart ar eaglaisí 
gléasta go neamhfhóirsteanach beag beann ar an timpeallacht nó b’fhéidir go gcuirfidh an dóigh a 
ngléasann siad agus/nó a gcuid iompraíochta as do mhuintir na háite. Is minic a bhíonn barraíocht ólacháin 
agus calláin i gceist le hiompraíocht fhrithshóisialta ag turasóirí le agus baineann plódu tráchta i gcinn 
scríbe le clubanna oíche agus le tithe tábhairne. Bíonn fadhbanna ag tarlú i dtíortha i mbéal forbartha nuair 
a bhíonn turasóirí i dteagmháil le muintir na háite a bhfuil cultúir agus traidisiúin go huile agus go hiomlán 
éagsúil le cultúir agus traidisiúin dá gcuid féin. D’fhéadfadh muintir na háite, go háirithe daoine óga, aithris 
a dhéanamh ar éadaí agus ar ghníomhartha na gcuairteoirí, a bheadh ar ndóigh, i gcoinne a gcuid traidisiún 
cultúrtha.

Bíonn coimhlint ag teacht chun cinn idir an pobal óstach agus turasóirí i dtaca le saibhreas de agus bíonn sí 
i bhfoirm na coireachta. Bíonn clú ar chathracha Eorpacha amhail an Róimh as an mhionchoireacht chomh 
maith lena nithe is díol spéise do thurasóirí.

Bíonn turasóirí i mbaol coireachta go háirithe nó bíonn réada 
luachmhara amhail ceamaraí agus fóin pócaí a iompair acu. Is 
furasta iad a shainaithint idir a gcuid éadaí agus na rudaí atá á 
ndéanamh acu.

I gcuid mhór tíortha san Áise tá easpa acmhainní nádúrtha 
ann, go háirithe uisce. Tá imní ann i measc daoine áitiúla faoin 
dóigh a mbíonn an t-uisce á atreorú le freastal ar riachtanais na 
dturasóirí, mar shampla le galfchúrsaí nua a fhorbairt. Is féidir 
leis seo olc a chothú idir muintir na háite agus turasóirí.

Fíor 19: Graifítí Mar Gheall ar Naimhdeas 
Mhuintir na hÁite roimh Thurasóirí
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Modhanna a úsáidtear le tionchair dhiúltacha a laghdú
Mar a chonaic muid, bíonn éifeachtaí sóisialta, eacnamaíocha agus timpeallachta idir dhearfach agus 
dhiúltach ann mar gheall ar fhorbairt san fhóillíocht, taisteal agus turasóireacht. Tá sé tábhachtach 
go gcuirfear beart i gcrích le héifeachtaí diúltacha a laghdú i bhforbairt san fhóillíocht, taisteal agus 
turasóireacht le cinnte a dhéanamh de go mbainfear muintir na háite agus turasóirí as na tairbhí sóisialta, 
eacnamaíocha agus timpeallachta atá ag forbairt san fhóillíocht, taisteal agus turasóireacht. Is iad na 
príomhdhóigheanna le héifeachtaí diúltacha den fhorbairt san fhóillíocht, taisteal agus turasóireacht a 
laghdú ná:

• Muintir na háite agus cuairteoirí a chur ar an eolas trí shuíomhanna gréasáin, bileoga, cainteanna pobail, 
siúlóidí treoraithe, imeachtaí agus comharthaíocht.

Mar shampla, is féidir le cuairteoirí chun Daon-Phoblacht Dhaonlathach Laos san Áise Thoir Theas 
tuilleadh eolais a fháil ar líne ag www.ecotourismlaos.com/index.php/about-this-site. Cuireann an suíomh 
gréasáin eolas ar fáil do thaistealaithe ar ghníomhaíochtaí turasóireachta atá bunaithe ar an nádúr agus 
ar an chultúr sa Laos DPD a chuidíonn le hioncam a ghiniúint do phobail na háite, a thacaíonn le ceantair 
faoi chosaint maidir le nádúr agus le cultúr agus éifeachtaí diúltacha turasóireachta ar chultúr agus 
timpeallacht Laos a íoslaghdú.

• Córais thrácht aontreo, páirceáil agus taisteal, láir bhailte do choisithe amháin, ceantair pháirceála le 
teorainn ama agus/nó áiteanna páirceála leordhóthanacha a chur i bhfeidhm leis an trácht a bhainistiú.

Tá an turasóireacht tábhachtach ag Cambridge nó bíonn 5.3 milliún cuairteoirí sa bhliain ann ag saothrú 
£583 milliún in ioncam agus bíonn 17% den fhostaíocht áitiúil bunaithe ar an turasóireacht. Tagann thart 
faoi 88% de chuairteoirí chuig Cambridge ar choistí agus bíonn an mhórchuid acu ag tuirlingt ón chóiste 
ar Bhóthar na Banríona. Is féidir go mbeidh níos mó na 100 cóiste ag tarraingt isteach ar dheireadh 
seachtaine gnóthach i mí Iúil nó Lúnasa agus bíonn daoine ag siúl ar an dá bhóthar chéanna le fáil 
isteach ar lár na cathrach. Bíonn cóistí áirithe ag páirceáil i gceantair chónaithe go dtí am tógtha rud a 
chruthaíonn tuilleadh fadhbanna. Tá Visit Cambridge and Beyond (VCB) ag forbairt straitéisí bainistíochta 
le tabhairt faoin ró-phlódú, mar shampla ionaid eile fágála do chóistí, bealaí úra do choisithe agus 
comharthaíocht níos fearr a bhunadh leis an aidhm le héagsúlacht bealaí do chuairteoirí isteach go dtí lár 
na cathrach a spreagadh. Tá cúig shuíomh páirceála agus taistil thart ar imeall na cathrach do thurasóirí a 
thagann i gcarr a ligean do chuairteoirí a gcarranna a pháirceáil agus léim ar bhus isteach sa bhaile mhór. 
Le tuilleadh eolais a fháil amharc ar https://m.visitcambridge.org/visitor-information.

• Pleanáil amhail ag baint úsáid as beartais phleanála le tógáil i limistéir foirgnithe a rialú.

Bhí Mallarca ar na chéad cinn scríbe ina raibh ollturasóireacht. Bhí baol géirchéime roimh an oileán faoina 
1980idí mar bhí meath ar líon na dturasóirí. Ceapadh pleán go luath sna 1990idí le tabhairt faoi dhúshláin 
na hollturasóireachta. Chuir an plean cosc ar tógáil úr ar bith ar chrios 100 méadar ar a laghad ón chósta; 
cuireadh srianta ar thithe móra agus ar thithe saoire a thógáil i gceantair tuaithe; cuireadh leis an achar 
faoi chosaint agus rinneadh Páirc Náisiúnta in 1993 den Oileánra Cabrera amach ón chósta thoir theas.

• Cuairteoirí a bhainistiú trí uaireanta oscailte agus uaireanta druidte a rialú nó trí phraghsáil seachbhuaice.

Bíonn cuid mhór eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta ag feidhmiú ar bhonn séasúrach, 
amhail Titanic Belfast. Bíonn Titanic Belfast ag feidhmiú ar uaireanta oscailte agus uaireanta druidte 
éagsúla ag brath ar an am den bhliain nó an lá den tseachtain mar seo a leanas:

o Eanáir - Márta: 10am - 5pm
o Aibreán - Bealtaine: 9am - 6pm
o Meitheamh: 8.30am - 7pm
o Iúil - Lúnasa (Domh - Déar): 8.30am - 7pm
o Iúil - Lúnasa (Aoine - Sath): 8.30am - 8pm
o Meán Fómhair: 8.30am - 6pm
o Deireadh Fómhair (Luan - Aoine): 10am - 5pm
o Deireadh Fómhair (Sath - Domh): 9am - 6pm
o Samhain - Nollaig: 10am - 5pm

http://www.ecotourismlaos.com/index.php/about-this-site
https://m.visitcambridge.org/visitor-information
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Molann Titanic Belfast do chuairteoirí a dticéid a chur in áirithe roimh ré ar líne nó ar an ghuthán, go 
háirithe ag buaic-amanna; ag deireadh na seachtain, laethanta saoire scoile agus laethanta saoire bainc. 
Má dhéanann cuairteoirí áirithint roimh ré ar líne beidh cead isteach agus dáta deimhnithe acu agus beidh 
siad in ann scuainí fada ar bith a sheachaint. Bíonn sé seo ina chuidiú do Titanic Belfast maidir le líon na 
gcuairteoirí a bhainistiú go háirithe nuair atá áirithintí ann do ghrúpaí móra ann, amhail turasóirí ón líon 
mór longa cúrsála a bhíonn ag teacht isteach i mBéal Feirste idir an tEarrach agus an fómhar.

• Dul i gcomhairle leis an phobal áitiúil trí fhóraim agus trí ghrúpaí fócais.

Dá mbuailfeadh an comhlacht turasóireachta leis na cónaitheoirí sa Chorrán Ríoga, Bath sular leagadh 
síos an bealach don léim air-léim as bus, d’fhéadfaí an cás a sheachaint. Bíonn sé i gcónaí tábhachtach go 
mbíonn an pobal áitiúil ag glacadh le forbairt ar bith.

Turasóireacht Inbhuanaithe
Le cúig bliana is fiche anuas tá níos mó airde ar thionchar na turasóireachta ar an timpeallacht agus ar 
na pobail áitiúla i gcinn scríbe. De réir mar a d’fhorbair ollturasóireacht feadh ceantair cósta i ndeisceart 
na Spáinne amhail Costa Brava, Costa Blanca agus Costa del Sol, níor tugadh aird ar an timpeallacht nó ar 
shaoil mhuintir na háite a bhí beo sna ceantair. Measadh gur lú an tábhacht a bhí le cúrsaí timpeallachta 
nó sóisialta i dtaca leis na tairbhí eacnamaíocha amhail na deiseanna nua fostaíochtaí agus an borradh faoi 
ghnólachtaí áitiúla. Ach ar na mallaibh, tá tuiscint níos fearr ann go mbíonn tionchair dhiúltacha le forbairt 
sa turasóireacht go dtí, i gcásanna áirithe, go bhfuil an áit a mheall na turasóirí sa chéad dul síos, scriosta 
ag an fhorbairt. Thángthas ar choincheapa as seo amhail turasóireacht inbhuanaithe agus turasóireacht 
fhreagrach.

Tá sé mar aidhm ag an turasóireacht inbhuanaithe le freastal ar riachtanais na dturasóirí agus na bpobal 
áitiúil chomh maith leis an timpeallacht nádúrtha, stairiúil agus chultúrtha a chosaint don todhchaí. 
Ní hé daoine á stopadh ag tabhairt cuairt ar an cheantar atá i gceist. Tionchar na turasóireachta ar an 
timpeallacht, pobail agus an eacnamaíocht a bhainistiú le cinnte a dhéanamh de go mbíonn éifeachtaí 
deimhneacha seachas diúltacha ann, agus go mbainfidh na glúnta atá le teacht tairbhe as.

Tugann an Eagraíocht Dhomhanda Turasóireachta sainmhíniú ar an turasóireacht inbhuanaithe mar:

‘turasóireacht a chuireann san áireamh go hiomlán a héifeachtaí eacnamaíocha, sóisialta agus 
timpeallachta reatha agus sa todhchaí agus a riarann ar riachtanais chuairteoirí, an tionscail, 
na timpeallachta agus na bpobal óstach’.

Le tuilleadh eolais a fháil amharc ar std.unwto.org.

Mar sin de, is ionann turasóireacht inbhuanaithe agus gníomhaíocht turasóireacht nach ndéanann dochar 
ró-mhór don timpeallacht agus don chultúr áitiúil agus a chuidíonn le fostaíocht do mhuintir na háite sa 
todhchaí a ghiniúint. Bíonn sé d’aidhm ag an turasóireacht inbhuanaithe go mbainfidh muintir na háite, 
comhlachtaí turasóireacht agus turasóirí iad féin taitneamh as forbairt sa turasóireacht.

Is scáth-théarma é turasóireacht inbhuanaithe a chlúdaíonn seo a leanas:
• Inbhuanaitheacht eacnamaíoch; cinntíonn seo go ndéanann gnólachtaí turasóireachta brabús agus go 

gcuireann siad fostaíocht chuí, seasmhach ar fáil do mhuintir na háite. Is foinse ríthábhachtach ioncaim í 
an turasóireacht do chuid mhór pobal a bhíonn ag brath ar an ioncaim a fhaigheann siad ón turasóireacht 
le maireachtáil.

• Inbhuanaitheacht éiceolaíoch; baineann seo leis an timpeallacht fhisiceach agus an éagsúlacht 
éiceolaíoch de cheantar a chaomhnú.

• Inbhuanaitheacht chultúrtha; Is é tacaíocht a thabhairt do mhuintir na háite a gcultúr a chaomhnú an 
aidhm atá le seo. Cinntíonn sé seo go dtéitear i gcomhairle le muintir na háite faoi phleananna d’fhorbairt 
sa turasóireacht agus go bhfuil na scileanna riachtanacha ag muintir na háite le tairbhe a bhaint as an 
turasóireacht.

http://std.unwto.org


FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 2

14

Tá roinnt prionsabal taobh thiar den turasóireacht inbhuanaithe:
• an tionchar diúltach ar an timpeallacht i gcinn scríbe turasóireachta a laghdú oiread agus is féidir;
• tairbhí eacnamaíocha, lena n-áirítear, fostaíocht do mhuintir na háite amach anseo a chruthú;
• an cultúr áitiúil a chaomhnú; agus
• naisc agus meas idir turasóirí agus an pobal áitiúil a chur chun cinn.

Ní mór go mbeidh na páirtithe leasmhara uilig rannpháirteach agus ar an eolas le rath a bheith ar an 
fhorbairt sa turasóireacht inbhuanaithe chomh maith le ceannasaíocht láidir pholaitiúla le rannpháirtíocht 
agus comhaontú forleathan a chinntiú. Is próiseas leanúnach é an turasóireacht inbhuanaithe a bhaint 
amach a bhfuil síormhonatóireacht de dhíth ar thionchair agus nuair is cuí, bearta coisctheacha agus/nó 
bearta ceartaitheacha a chur i bhfeidhm.

Maíonn an an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO) gur chóir do thurasóireacht inbhuanaithe 
ardchaighdeán sástachta do thurasóirí a chothabháil agus taithí ar bhealach suntasach a thabhairt do 
thurasóirí, ag cur lena bhfeasacht faoi cheisteanna inbhuanaitheachta agus ag cur a gcuid cleachtas den 
turasóireacht inbhuanaithe chun cinn.

Tá roinnt tairbhí ag baint leis an turasóireacht inbhuanaithe ar a n-áirítear:
• Cosaint na timpeallachta: bíonn eagraíochtaí caomhnaithe amhail an National Trust ag obair le foirgnimh 

stairiúla mar Mountstewart a chaomhnú agus an timpeallacht a chaomhnú mar Clochán an Aifir.
• Dramhaíl a laghdú: is dóigh iontach tábhachtach é athchúrsáil le dramhaíl a laghdú. Bíonn araidí 

speisialta ar bord longa cúrsála le haíonna a spreagadh le athchúrsáil a dhéanamh. Taispeánann Fíor 20 
(thíos) araidí athchúrsála ar bhord longa cúrsála; is faoi choinne cannaí agus buidéil atá an araid ar chlé, 
agus tá an ceann ar dheis do dhramhaíl páipéir agus plaistigh.

Fíor 20: Save the waves: athchúrsáil ar 
long chúrsála

Fíor 21: Painéil ghréine ar dhíon óstáin
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• Ídiú fuinnimh a laghdú: tá sé de nós anois 
ag cuid mhór óstán fógraí a chur i seomraí 
leapa aíonna ag iarraidh ar aíonna na tuáillí a 
úsáid arís le fuinneamh a shábháil, féach Fíor 
22. Baineann cuid mhór óstán úsáid as foinsí 
malartacha fuinnimh amhail cumhacht na 
gréine le huisce don óstán a théamh.

Fíor 22: Iarratas ar éadaí leapa a úsáid 
níos mó ná uair amháin

• Coigilteas costais: is féidir airgead a shábháil trí athchúrsáil – is féidir seo a bhaint amach trí sheanábhair 
a dhíol nó go bunúsach nó go díreach gan ach ábhair nua níos lú a cheannach.

• Naisc leis an phobal áitiúil: bíonn saoráidí atá forbartha mar chuid d’athghiniúint uirbeach tarraingteach 
do mhuintir na háite agus do thurasóirí fosta. Is minic a bhíonn eagraíochtaí turasóireachta ag obair go 
díreach le pobail áitiúla. Tá dlúthcheangal idir an Shangri-La Le Touessrok Resort and Spa ar an Oileán 
Mhuirís agus an Eastern Welfare Association for Disabled (EWAD) faoin scéim Embrace Partner atá acu. Is 
sainscoil lónadóireachta é EWAD a riarann ar bhreis agus céad páistí agus daoine óga atá faoi mhíchumas 
agus le dúshláin fhoghlama a shíolraíonn ó theaghlaigh atá ar an bheagán. Gach Samhain, eagraíonn an 
t-óstán margadh ceardaí agus ceardaíochta a mhaireann an lá ar fad leis na táirgí a rinne na páistí ón 
scoil, atá idir 8-16 bliana déag d’aois, a chur i láthair agus le hairgead a bhailiú don scoil.

• Buntáiste iomaíoch agus íomhá: anois agus an bhéim uilig ar inbhuanaitheacht, bíonn sé maith 
d’eagraíocht turasóireachta le clú ‘glas’ a bheith orthu. Roghnóidh custaiméirí atá buartha faoin 
timpeallacht na gnólachtaí fóillíochta agus turasóireachta siúd a bhfuil polasaí inbhuaineachta acu.

An Taistealaí Freagrach
Baineann an turasóireacht fhreagrach le gníomhaíochtaí turasóirí agus eagraíochtaí turasóireachta 
maidir le tacaíocht a thabhairt do phrionsabail na turasóireachta freagraí. Déantar tagairt do thurasóireacht 
fhreagrach go minic mar éiceathurasóireacht, turasóireacht mhalartach agus turasóireacht ghlas. Tá 
roinnt sainmhínithe ar thurasóireacht fhreagrach; ach is é an sainmhíniú a úsáidtear go forleathan ná an 
ceann a thug Honey (1999) ina leabhar ‘Who Owns Paradise?’’. Thug Honey sainmhíniú ar an taistealaí 
fhreagrach mar dhuine éigin a thaistealaíonn chuig áiteanna nádúrtha agus rún aige, meas a thabhairt 
ar an timpeallacht nádúrtha agus sult a bhaint aisti agus eolas a fháil uirthi agus ar chultúr mhuintir na 
háite. Déantar seo ar bhealach nach ndéanann dochar rómhór don timpeallacht agus atá íogaireacht don 
inbhuanaitheacht fhadtéarmach na timpeallachta nádúrtha agus do chultúr an phobail áitiúla. I mbeagán 
focal, bíonn meas ag an taistealaí fhreagrach ar a cheann scríbe agus ar a áiritheoirí agus bíonn sé freagrach 
go heacnamaíoch, go sóisialta agus ó thaobh na timpeallachta de.
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Ciallaíonn freagracht eacnamaíoch tairbhí don phobal áitiúil a uasmhéadú gan dochar rómhór a imirt ar 
shlite maireachtála áitiúla. Mar shampla, ciallaíonn sé go dtugtar pá cothrom do gach fostaí, ag déanamh 
cinnte de go bhfuil na scileanna ag muintir na háite le bheith ag obair sa tionscal agus ag díol praghas 
cothrom ar tháirgí a dhéantar sa cheantar.

Ciallaíonn freagracht ó thaobh na timpeallachta de go n-íoslaghdaítear tionchar na turasóireachta ar an 
timpeallacht. D’fhéadfaí go bhfuil réimse saincheisteanna i gceist leis seo amhail ró-thomhaltas acmhainní, 
go háirithe uisce; astaíochtaí carbón a laghdú trí scéimeanna cúiteamh carbóin agus ag déanamh cinnte de 
nach dtéann forbairtí sa bhonneagar turasóireachta amhail aerfoirt agus bóithre i bhfeidhm go diúltach ar 
an timpeallacht.

Baineann freagracht shóisialta le héifeachtaí na turasóireachta ar an phobal áitiúil, agus na héifeachtaí 
diúltacha a íoslaghdú le linn d’éifeachtaí deimhneacha na turasóireachta a uasmhéadú. Is féidir go 
mbainfidh seo le meas a thabhairt ar ghnásanna na háite ag baint le héadaí nó le halcól a ól.

Glacadh le seacht mbunphrionsabal de thurasóireacht fhreagrach ar na mallaibh:
1. Ag taisteal chuig cinn scríbe nádúrtha: baineann sé seo le taisteal chuig cinn scríbe nádúrtha seachas 

cinn scríbe mar a mbíonn ionaid shaoirí shaintógtha agus gach rud san áireamh; tuiscint a léiriú ar stair 
nádúrtha an chinn scríbe agus gan mórán tionchar agus is féidir a imirt ar an cheann scríbe.

2. Tuiscint ar an timpeallacht a fhorbairt: bíonn táithí ar an timpeallacht nádúrtha agus foghlaim fúithi i 
gceist leis an taistealaí fhreagrach.

3. An tionchar a íoslaghdú: bíonn sé d’aidhm ag an turasóireacht fhreagrach tionchair na turasóireachta agus 
ídiú acmhainní a laghdú trí: 
a. Ábhair thógála áitiúla a úsáid 
b. Foinsí in-athnuaite fuinnimh a úsáid 
c. Athchúrsáil a dhéanamh nuair is féidir 
d. Ídiú uisce a laghdú 
e. Líon na gcuairteoirí a mhonatóireacht nó a theorannú

4. Sochair airgeadais a chur ar fáil do chaomhantas: b’fhéidir go ngearrfadh táillí ar thurasóirí le cuairt a 
thabhairt ar nithe is díol spéise nádúrtha nó le dul isteach i bPáirceanna Náisiúnta i gceist leis seo.

5. Sochair airgeadais a chur ar fáil don phobal áitiúil: baineann sé seo le muintir na háite a fhostú ag gach 
leibhéal taobh istigh den eagraíocht chomh maith le táirgeoirí áitiúla. Ceannóidh an taistealaí freagrach 
bronntanais agus cuimhneacháin atá déanta sa cheantar, ag soláthair fostaíocht ar fáil go díreach don 
phobal áitiúil.

6. Meas a thabhairt ar an chultúr áitiúil: beidh tuiscint ag an taistealaí fhreagrach ar ghnásanna, cleachtais, 
ghnásanna feistis agus iompraíocht chuí agus beidh meas aige orthu.

7. Cearta daonna a thacú: is é atá i gceist leis seo b’fhéidir, gan taisteal chuig tíortha a bhfuil drochthaifead 
cearta daonna acu nó iad siúd a ndéanann dúshaothrú ar a bpobail féin. Is é atá i gceist leis seo fosta gan 
rudaí a cheannach atá déanta ag daoine a oibríonn i gcoinníollacha an-olc nó baint acu le cleachtais a 
bhaineann le dúshaothrú ainmhithe.

I mí Aibreáin 2019, thug Brúiné, ar náisiún beag í san Áise Thoir Theas, thug sí isteach dlíthe Ioslamacha 
úra diana frith-LADT, agus má fhaightear duine ar bith ciontach as na dlíthe úra a shárú, cuirtear chun báis 
le clocha é. Bhí coireanna eile clúdaithe sna bearta úra fosta ar a n-áirítear teascadh mar phionós ar an 
ghadaíocht. Tharraing an beart cáineadh idirnáisiúnta. Tá Sabhdán Bhrúiné i gceannas ar Ghníomhaíocht 
Infheistíocht Bhrúiné, ar léi an Dorchester Collection, a fheidhmíonn cuid de na hóstáin is mó ar an 
domhain ar a n-áirítear an Dorchester i Londain agus an Beverley Hills Hotel in Los Angeles. D’éiligh 
ceiliúráin amhail an t-aisteoir Hollywood George Clooney go ndéanfar baghcat ar na hóstáin shómasacha. 
Féach www.bbc.co.uk/news/world-asia-47769964. Fuarthas réitithe de phionós an bháis le clocha dá bharr.

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47769964
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Cás Staidéar: Hayes agus Jarvis
Tá na gníomhairí taistil Hayes & Jarvis tiomanta do thurasóireacht fhreagrach a chur chun cinn. Is é a 
misean ná an timpeallacht agus muintir na háite a chosaint sna cinn scríbe a thairgeann siad. Aithníonn 
Hayes & Jarvis go bhfuil rath a ngnó ag brath ar an dóigh a gcaitheann siad leis an timpeallacht agus 
leis na daoine i ngach ceann scríbe dá gcuid. Mar sin de, bíonn siad ag obair le tacú le muintir na 
háite agus iad a chuimsiú ann le cinnte a dhéanamh de go mbainfidh siad tairbhe as cultúir agus as 
timpeallacht na bpobal a thugann siad cuairt orthu. Bíonn laethanta saoire níos fearr ag a gcustaiméirí 
dá réir sin.

Tá Hayes & Jarvis mar chomhpháirtí in Just a Drop ó bhí 2009 ann. Is eagraíocht idirnáisiúnta um 
chúnamh uisce é Just a Drop a fheidhmíonn le tacaíocht a thabhairt do thionscadail uisce, sláinte agus 
sláintíochta ar fud an domhain. Thug Just a Drop cuidiú do bhreis agus milliún duine in níos mó ná 
30 tír. Bíonn an eagraíocht ag bailiú airgid le toibreacha agus le córais bhailiú báistí a thógáil, agus le 
cláir shláinte agus sláintíochta a dhéanamh. Aithníonn Just a Drop má chuirtear soláthar inbhuanaithe 
uisce ar fáil, beidh fás eacnamaíoch, bia agus slándáil fuinnimh ann dá bharr. Agus iad ag obair taobh le 
pobail agus le comhpháirtithe áitiúla, déanann siad cinnte de go bhfuil oiliúint ag muintir na háite leis 
na foinsí úra uisce a úsáid agus a chothabháil.

Tá Hayes and Jarvis tiomanta do fhorbairt inbhuanaithe agus chuaigh siad i gcomhpháirtíocht le Just 
a Drop le tacaíocht a thabhairt do thionscadail sa Bholaiv, san India, sa Chéinia, sa Chambóid agus 
in Uganda. Tugadh seans níos fearr do phobail agus do scoileanna áitiúla go mbeidh siad sláinte sa 
todhchaí mar gheall ar na tionscadail seo. Ó bhí 2009 ann:
• bhronn Hayes and Jarvis níos mó ná £100,000 ar Just a Drop;
• thug siad urraíocht d’ocht dtionscadal ar bhain níos mó ná 6000 duine tairbhe astu i bpobail áitiúla sa 

Bholaiv, san India, sa Chéinia agus in Uganda;
• thug siad cuairt ar a dtionscadal féin ag Meánscoil Miangeni sa Chéinia. Rinne cúigear ball den 

fhoireann umar úr na scoile le haghaidh bailiú báistí a oscailt go hoifigiúil agus chaith siad am leis na 
daltaí agus na múinteoirí; agus

• dhreap siad Sliabh Kilimanjaro. Chríochnaigh an fhoireann chéanna dreapadóireacht urraithe nuair a 
bhí siad sa Chéinia in 2016, ag bailiú £10,000 a thug tacaíocht dá dtionscadal is déanaí sa Chéinia.

Le tuilleadh eolais a fháil féach www.hayesandjarvis.co.uk/about-us/responsible-tourism/just-a-drop

Dearcthaí agus cultúir
Tá tacar creidiúintí, luachanna, iompraíochtaí, nósanna, traidisiún agus gnásanna ag gach duine againn 
a théann i bhfeidhm ar ár modh maireachtála. Sin é ár gcultúr. De réir mar a théann daoine ag taisteal 
tiocfaidh siad ar dhearcthaí agus cultúir éagsúla a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar a n-iompraíocht agus iad ar 
saoire. Is féidir le cultúr dul i gcion go mór ar iompraíocht. Tá sé tábhachtach gan olc a chur ar dhaoine agus 
tú ag taisteal thar saile, mar sin tá sé an-úsáideach eolas a bheith agat ar na nósanna áitiúla agus creidimh. 
Nósmhaireacht taistil a thugtar air seo. Bíonn difríochtaí áirithe cultúir an-fhollasach, amhail éadaí nó 
nósmhaireacht itheacháin. Tá cinn eile ann nach bhfuil chomh follasach céanna agus is féidir le cuairteoirí 
olc a chur ar dhaoine de thaisme dá mbarr.

Molann an Oifig Gnóthaí Eachtracha (FCO) gur cheart do thaistealaithe go tíortha Ioslamacha meas a léiriú 
ar thraidisiúin, gnásanna, dlíthe agus creidimh áitiúla i rith an ama agus gur cheart dóibh bheith feasach 
ar a ngníomhartha lena chinntiú nach maslaíonn siad muintir na háite, go háirithe le linn na míosa naofa 
Ramadan agus nuair atá siad ar cuairt ar áiteanna reiligiúnacha. Cuireann suíomh gréasáin Aontas na 
nÉimíríochtaí Arabacha in iúl ‘tá meas ar chultúr agus ar ghnásanna áitiúla thar a bheith inmhianaithe’.

Gnásanna sóisialta
Tá difríocht mhór idir gnásanna sóisialta ó áit go háit. Cuimsíonn siad an dóigh a mbeannaíonn muid do 
dhaoine. I dtuaisceart na hEorpa bíonn beannachtaí foirmiúil go leor, croitheadh lámh de ghnáth ach i 
ndeisceart na hEorpa bíonn barróg agus póg ar an leiceann i gceist le beannachtaí. Sula dtéann siad isteach 

http://www.hayesandjarvis.co.uk/about-us/responsible-tourism/just-a-drop


FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 2

18

i dteampall nó i dteach duine sa Téalainn nó sa tSeapáin ba cheart do chuairteoirí a mbróga a bhaint díobh. 
I gcuid mhór tíortha de chuid na Meánmhara druidtear na siopaí le linn na tréimhse is teo sa lá (am siesta). 
I dtíortha Moslamacha druideann siopaí le linn tréimhsí urnaí. I dtíortha amhail Maracó, d’fheadfadh mná a 
thaistealaíonn ina n-aonar aird nár mhian leo a tharraingt orthu féin agus san Iordáin ba cheart do bhean a 
thaistealaíonn i dtacsaí suí sa chúl i gcónaí.

Socróidh gnásanna sóisialta na nithe seo a leanas chomh maith:
• iompar choirp an duine; san India is maslach é bonn do bhróige a thaispeáint do dhuine;
• cé chomh treallúsach atá daoine; e.g. níor cheart d’fhear lámha a chroitheadh le bean i dtír Mhoslamach 

muna síneann sise a lámh amach ar dtús;
• na gothaí a úsáideann siad; e.g. i Maracó is rud gáirsiúil é an ordóg in uachtar mar chomhartha. In 

áiteanna san Áise is masla é cuimilt de chloigeann duine mar go meastar go bhfuil an cloigeann ar an 
bhall coirp is glaine agus is naofa. I nDaon-Phoblacht Dhaonlathach Laos, meastar gur rud an-ghairsiúil é 
cosa a leagan ar dhuine, mar aon le lámh a leagan ar bharr chloigeann duine;

• cé acu a chaitheann siad toitíní agus má chaitheann cá háit agus cá huair; e.g. tá sé anois mídhleathach 
caitheamh in áiteanna poiblí sa RA;

• na fuaimeanna a dhéanann siad e.g. cé acu atá nó nach bhfuil sé dímhúinte brúchtadh nó bia a shlogadh. 
Tá glacadh le núdail agus anraith a shlogadh go callánach sa tSeapáin agus meastar go bhfeabhsaíonn 
sé blas an bhia agus ligeann sé don duine sult a bhaint as bianna níos teo níos gasta. Ach, sa tSeapáin, 
meastar go bhfuil sé dímhúinte brúcht a dhéanamh le linn béile. Meastar i gcuid mhór cultúr san iarthair 
amhail Meiriceá Thuaidh agus san Eoraip go bhfuil sé dímhúinte brúcht a dhéanamh. Níl sé inghlactha 
i dtíortha sa Mheánoirthear brúcht a dhéanamh os ard agus ba chóir an brúcht a chiúnú nó iarracht a 
dhéanamh air ar a laghad. San India, is comhartha é an brúcht go bhfuil aoi sách agus gur thaitin an bia 
leis.

• an méid a itear agus an dóigh a n-itear é; e.g. sa tSeapáin ní ghlactar le guma a chogaint i gcuideachta 
duine agus meastar é a bheith dímhúinte bheith ar an aon duine amháin atá ag ithe. Sa Chóiré Theas, 
ní itheann duine ar bith ag an tábla go dtí go nglacann an duine is sine nó is sinsearaí greim. Tá sé mí-
oiriúnach cipíní itheacháin a chur ina seasamh suas díreach sa bhabhla ríse sa tSín, áit a meabhraíonn sé 
seo ofrálacha deasghnácha bia do na mairbh. Níor cheart cipíní itheacháin a chroitheadh ar dhuine, ná iad 
a fhágáil ar an tábla dírithe ar dhuine. Níor cheart iad a úsáid bunoscionn ná buille beag a bhualadh ar an 
bhabhla leo.

• léirithe poiblí geana; e.g. i nDaon-Phoblacht Dhaonlathach Laos, measadh go raibh léirithe poiblí geana, 
seachas greim láimhe, go raibh siad neamhoiriúnach. Ach tá athrach ar an scéal agus ní thabharfadh aon 
duine aird, ach seandaoine, dá bpógfadh cuairteoirí ar an tsráid. In Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha 
(UAE) is ar éigean a ghlactar le léirithe poiblí geana amhail pógadh idir fear agus bean, greim láimhe agus 
iompraíocht ceanúil eile, agus d’fhéadfadh turasóir a bheith i dtrioblóid leis na péas mar gheall air.

Fíor 23: Comhairle do chuairteoirí ag 
Teampall Ponagar, Nha Trang, Vítneam



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 2

19

Tá seo amhlaidh go háirithe in Sharjah, le linn Ramadan, nó má chuireann an cineál seo iompraíochta olc 
go furasta ar dhuine agus má chuireann siad iompraíocht mar seo in iúl do na péas.

• De ghnáth glacann turasóirí grianghraif agus iad ar saoire; ach níl cead grianghraif a ghlacadh de mhná 
Moslamacha i mbunús gach áit. In amanna is féidir grianghraif a ghlacadh de mhná Moslamacha, ach 
amháin de ghnáth, má tá aithne ag an chuairteoir orthu.

Bia agus deoch
Tá bia agus deoch tábhachtach ní hamháin don bheathú ach le tacú le traidisiúin chomh maith agus le 
gnéithe cultúrtha agus searmanais thábhachtacha a neartú. Tá mórán éagsúlachtaí cultúrtha ann chomh 
maith sa mhéid a itear, cá huair agus cén dóigh. Tá cultúr atá bainteach le bia dá cuid féin ag an Bhreatain 
a bhfuil dinnéar Nollag ina shampla maith air. In Albain bíonn searmanas bia ann gach bliain ar 25 Eanáir 
a dtugtar Burns Night air. Tá suipéir Burns Night mar chuid de chultúr na hAlban le dhá chéad anuas agus 
ceiliúrtar iad le saol an fhile Robert Burns a chomóradh. Is beag athrú dáiríre atá tagtha ar leagan amach na 
hoíche ón 18ú haois anall. Sa RA is annamh a itear feoil chapaill agus sa tSín is sainbhia iad crúba sicín. Is 
minic a bhíonn an creideamh mar bhonn faoi éagsúlachtaí cultúrtha maidir le réim bia agus leagann mórán 
creideamh amanna troscaidh amach, e.g. Ramadan.

Tá srianta ag a lán cultúr maidir leis chineál bia agus dí is féidir a ithe agus a ól agus an dóigh a gcaithfear é 
a ullmhú. Ní itheann Moslamaigh ná Giúdaigh muiceoil. Ní ólann Moslamaigh alcól. I dtíortha Moslamacha 
ní bheidh alcól ar fáil ach amháin in óstáin mhóra turasóireachta. San India, i gcuid mhór áiteanna san 
Afraic agus sa Mheánoirthear is gnáthrud é bia a ithe leis na lámha agus tá sé dímheasúil bia a ithe leis an 
lámh chlé.

I dtíortha an Oirthir, is gnáthrud é ithe le cipíní itheacháin nó le spúnóg, ach i dtuaisceart na hEorpa agus 
sna Críocha Mheiriceá, is gnách forc agus scian nó forc, scian agus spúnóg a úsáid. San India, itheann daoine 
lena lámha – is nasc tadhlach agus machnamhach é lena gcuid bia. Agus san Éimin, bítear ag súil leis na 
lámha agus arán leathan a bheith in úsáid mar scúp.

Ní lia cultúr ná an bhrí a bhaineann le pláta folamh; san India agus sa tSeapáin, tá sé tábhachtach an bia ar 
fad ar do phláta a ithe le cur in iúl don óstach gur bhain tú sult as an bhéile. Ach sa tSín, meastar go bhfuil 
sé dímhúinte agus ciallaíonn sé nach bhfuair tú do sháith. I gcultúir Bheidiúnacha, leanfar de chaife a 
thabhairt duit má chríochnaíonn tú do chupán, go dtí go gcroitheann tú é sula dtugann tú ar ais dóibh é lena 
thaispeáint go bhfuair tú do sháith.

Feisteas
Is féidir le stíl feistis an Iarthair, go háirithe an dóigh a ngléasann turasóirí agus iad ar saoire, olc a chothú ag 
brath ar an tír ina bhfuiltear ar cuairt agus ar an áit ar leith ar a bhfuiltear ar cuairt.

Mar threoir ghinearálta do chuairteoirí, idir fhir agus mhná, meastar gur comhartha urraime don phobal 
óstach i dtíortha Moslamacha é na glúine agus na guaillí a choinneáil clúdaithe. In Aontas na nÉimíríochtaí 
Arabacha moltar do thurasóirí bicínithe, cultacha snámha, briste gairid agus barréidí a nochtann cuid mhór 
den cholainn a chaitheamh in ionaid saoire trá amháin. Níor chóir d’fhir a bheith brollach-nochta agus iad ar 
shiúl ón trá agus moltar do mhná gan sciortaí gearra a chaitheamh agus a nguaillí a choinneáil clúdaithe. In 
éimíríocht Sharjah, tá cosc ar mhná cultacha snámha a chaitheamh ar thránna poiblí.

Más mian le turasóirí go nglacfar leo in Dubai ba chóir dóibh gléasadh go modhúil, ba chóir go gcaithfeadh 
mná sciortaí go glúin nó níos faide, barréidí le muinchillí, agus gan aon rud atá ró-theann nó a nochtann 
cuid mhaith den cholainn; ba chóir go gcaithfeadh fir bríste/jíons agus barréidí le muinchillí. Cothaíonn 
turasóirí nach nglacann leis an chomhairle seo an-olc i measc phobal na nÉimíríochtaí. Má chaitheann an 
turasóir éide shnámha ar shiúl ón trá nó ó linn snámha an óstáin tá an baol ann go ngearrfar fíneáil orthu, nó 
níos measa fós, go gcuirfear i bpríosún iad.

Ba cheart do mhná gléasadh go modhúil agus iad in áiteanna poiblí amhail mealanna siopadóireachta. Ba 
cheart go gclúdódh éadaí barr na sciathán agus na gcos, agus níor cheart go mbeadh fo-éadaí le feiceáil.
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Agus cuairt á tabhairt ar bhunús na n-ionad adhartha is gá an corp a chlúdach – uaireanta na cosa agus na 
sciatháin, uaireanta an cloigeann. Sa chultúr Ioslamach is minic a bhíonn ar mhná iad féin a chlúdach ó 
bhaithis go bonn trí ghúnaí lánfhada, clúdach cinn agus cailleacha (búrca) a chaitheamh agus is féidir go 
mbeifear ag súil leis fosta go mbeidh fir agus mná i ngrúpaí difriúla.

Cé gur féidir go bhfuil Maracó níos scaoilte ná tíortha Moslamacha eile maidir le cóid ghléasta, féadann mná, 
go háirithe agus iad ag taisteal ina n-aonar, aird gan iarraidh a tharraingt orthu féin. Le trioblóid a íoslaghdú, 
molann an Oifig Gnóthaí Eachtracha (FCO) do thurasóirí gléasadh go modhúil.

Gníomhaíochtaí Foghlama
Do chuid focal féin in úsáid:
• sainmhínigh an téarma ‘turasóireacht inbhuanaithe’;
• sainmhínigh an téarma ‘turasóir freagrach’;

Tugann Safari Adventures Mauritius deis do chuairteoirí dul chuig Páirc Dúlra agus Fóillíochta Casela le 
hidirghníomhú a dhéanamh le cait mhóra amhail leoin, síotaí agus tíogair, féach ar Fhíor 24 agus ar Fhíor 
25. Le haghaidh tuilleadh eolais logáil isteach ar a suíomh ghréasáin 
www.safari-adventures-mauritius.com/lions-cheetahs-tigers/files/index.php?lang=1

Fíor 24: Ag bualadh an bhóthair le ‘Siúl le Leoin’ Fíor 25: Ag deasú do Ghrianghraf le Leon

Plé: níl sé inbhuanaithe ná freagrach a bheith ag siúl le leoin.

Roghnaigh éifeacht shóisialta dhiúltach amháin le forbairt i dtionscal an fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta:
• déan cur síos agus tabhair míniú ar an éifeacht shóisialta dhiúltach; agus
• déan cur síos agus tabhair míniú ar mhodh amháin a d’fhéadfaí a úsáid leis an éifeacht dhiúltach a 

laghdú.

Roghnaigh éifeacht eacnamaíoch dhiúltach amháin le forbairt sa tionscal fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta:
• déan cur síos agus tabhair míniú ar an éifeacht eacnamaíoch dhiúltach; agus
• déan cur síos agus tabhair míniú ar mhodh amháin a d’fhéadfaí a úsáid leis an éifeacht dhiúltach a 

laghdú.

Roghnaigh éifeacht timpeallachta dhiúltach amháin le forbairt sa tionscal fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta:
• déan cur síos agus tabhair míniú ar an éifeacht timpeallachta dhiúltach; agus
• déan cur síos agus tabhair míniú ar mhodh amháin a d’fhéadfaí a úsáid leis an éifeacht dhiúltach a 

laghdú.

http://www.safari-adventures-mauritius.com/lions-cheetahs-tigers/files/index.php?lang=1
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Déan staidéar ar Fhíor 23 a thugann comhairle do chuairteoirí ag Teampall Ponagar i Vítneam. Bain úsáid as 
an Idirlíon le tuilleadh eolais a fháil faoin teampall seo.

Dear bileog do thurasóirí a thugann cuairt ar Theampall Ponagar ina mbeidh eolas faoin éide ba cheart dóibh 
a chaitheamh.
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