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Réamhrá 

Dia duit agus fáilte romhat chuig an leabhar oibre mac léinn atá 

deartha chun tacú le do thuras trí na haonaid ar líne Tourism Insight. 

Is comhthionscnamh é an tionscadal Tourism Insight idir Institiúid 

Fáilteachais na hÉireann,  Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí & Fáilte 

Éireann.  San aonad roimhe seo d’fhéachamar ar eispéireas 

ardchaighdeáin do chustaiméirí a chruthú.  San aonad seo, táimid ag 

dul ar aghaidh anois ag féachaint ar na príomheagraíochtaí laistigh den 

tionscal turasóireachta agus fáilteachais níos leithne.  Is éasca 

dearmad a dhéanamh cé go bhfuil tú i do dhuine amháin atá ag obair in 

eagraíocht, go bhfuil tú mar chuid d'earnáil níos mó á oibríonn chun 

tacú leis an tionscal agus leis an tír. 

Is iad na torthaí foghlama le haghaidh aonad a trí ná: 

1. Struchtúr an Tionscail Turasóireachta in Éirinn a thuiscint 

2. Bheith eolach ar na gníomhairí éagsúla agus ar an ról atá acu i 

dturasóireacht in Éirinn 

 

An acmhainn ar líne agus an leabhar oibre á úsáid 

Tá sé i gceist go n-oibreofar an t-aonad seo agus úsáid a bhaint as na 

h-acmhainní ar líne agus an leabhar oibre seo.   

Tá roinnt gníomhaíochtaí ar fud na aonaid a bhfuil sé mar aidhm acu 

tacú le d'fhoghlaim agus dá bhrí sin moltar duit páirt ghníomhach a 

ghlacadh sna gníomhaíochtaí seo. 
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Nascleanúint tríd an Aonad Ar Líne 

Is féidir leat dul ar aghaidh trí chliceáil ar ‘NEXT’ agus siar trí 

chliceáil ar ‘PREV’ ar an choirnéal/cúinne ag bun an leathanaigh.  Ina 

theannta sin tá rogha ‘Menu’ sa choirnéal/cúinne uachtarach ar thaobh 

na láimhe deise. Má bhrúann tú air seo, tugtar roghchlár anuas duit a 

ligeann duit aon cheann de na leathanaigh is mian leat a roghnú.  Tá 

rogha ‘Acmhainní’ sa choirnéal/cúinne ar bharr na láimhe deise.  Nuair 

a bhrúann tú ar seo, soláthróidh sé nasc chugat le doiciméad PDF.  

Nuair is gá, seolfar tú chuig gníomhaíocht sa leabhar oibre seo. 
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Gníomhaíocht - Déan cúrsa taistil a chruthú 

Le déanaí tá Fáilte Ireland tar éis a bheith páirteach i bhforbairt 

brandaí geografacha chun cuairteoirí a mhealladh.  Is iad na trí 

bhranda  

• Sean oirthear na hÉireann / Ireland’s Ancient East 

• Baile Átha Cliath - Anáil aer úr / Dublin A breath of Fresh Air 

• Slí an Atlantaigh Fhiáin / The Wild Atlantic Way 

Léiríonn na brandaí seo, a forbraíodh le déanaí, an tábhacht a 

bhaineann ní amháin le táirge turasóireachta iontach, ach go 

gcaithfear é a mhargú ar bhealach éifeachtach a thugann branda 

sainiúil dó. 

Trí rochtain a fháil ar láithreán gréasáin idirghníomhach le téamaí, is 

féidir le cuairteoirí, as Éirinn agus thar lear turas fíorúil a dhéanamh 

timpeall ar cheann de na cinn scríbe turasóireachta is fearr in Éirinn.  

Ní leor táirge iontach a bheith ann, ní mór do dhaoine a bheith ar an 

eolas faoi má tá siad le teacht agus féachaint cad atá le tairiscint ag 

an áit. 

Tá an ghníomhaíocht seo bunaithe ar shuíomhanna gréasáin Shlí an 

Atlantaigh Fhiáin agus ar Sean oirthear na hÉireann agus tá sé mar 

aidhm aici tuiscint a fháil ar cad is féidir a bhaint amach trí bhrandáil 

a dhéanamh más féidir le daoine aonaracha agus le h-eagraíochtaí 

teacht lena chéile. 
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Ag baint úsáide as an nasc taistil ar shuíomh gréasáin Sean oirthear 

na hÉireann (Ireland’s Ancient East), ba mhaith liom cúrsa taistil cúig 

lá a phleanáil ag tosú in aon cheann de na contaetha a roghnaíonn tú. 

Roghnaigh an téama a bhfuil suim agat ann, mar shampla Ard-Ríthe 

agus Laochra nó Tithe Móra agus amanna crua.  Nuair a bheidh do 

chúrsa taistil roghnaithe agat comhlánaigh gníomhaíocht an leabhair 

oibre agus tabhair sonraí faoin mbealach a roghnaigh tú. 
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Ag baint úsáide as an nasc taistil ar chúrsa taistil Shlí an Atlantaigh 

Fhiáin (Wild Atlantic Way). Sa ghníomhaíocht seo is mian liom go 

roghnóidh tú cúrsa taistil bunaithe ar na sé ceantar/suíomh agus go 

gcríochnóidh tú an ghníomhaíocht, ag soláthar sonraí arís faoin 

mbealach roghnaithe agat. 
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Gníomhaíocht - Taighde Margaidh 

D'fhonn cineál seirbhíse a theastaíonn ó thurasóirí a sholáthar ní mór 

dúinn eolas a bheith againn faoi na rudaí is fearr agus na roghanna agus 

na nósanna.  Cuidíonn an t-eolas seo le gnóthaí turasóireachta a fháil 

amach cad atá á lorg ag an turasóir atá ar saoire.  Soláthraíonn 

Tourism Ireland faisnéis luachmhar freisin faoi thomhaltóirí i ngach 

tír.  Sa ghníomhaíocht seo ba mhaith liom ar dtús cliceáil ar an dhá 

nasc a sholáthraítear san aonad ar líne; cuireann siad faisnéis ar fáil 

faoi chuairteoirí sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe ar 

oileán na hÉireann. Téigh go dtí leathanach an leabhair oibre dar 

teideal Taighde Margaidh agus freagair na ceisteanna tríd an eolas 

riachtanach a fháil ón dá shuíomh. 
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Ceist Margadh na Ríochta 

Aontaithe  

(UK-> RA?) 

Margadh na Stáit 

Aontaithe  

(US->SA?) 

Cén mhí a bhfuil an 

céatadán is airde 

cuairteoirí ann? 

  

Cad é an mhí is 

coitianta do 

cuairteoirí chun 

áirithint a 

dhéanamh? 

  

Céard é an fad 

coitianta dona 

turasóirí? 

  

Cén céatadán de 

cuairteoirí a fhánann 

in óstán? 

  

Cén céatadán a 

dtugann cuairt ar 

réigiún an Iarthair 

Láir? 

  

Cad é an cineál 

cuairteoir is 

coitianta? 

  

Cén céatadán a 

ndeachaigh ar turas 

cathrach? 
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Gníomhaíocht - Údaráis Áitiúla 

Go dtí seo d'fhéachamar ar roinnt suíomhanna eagraíochta náisiúnta 

agus réigiúnacha.  Sa ghníomhaíocht seo ba mhaith liom go ndéanfá 

breathnú ar do chontae féin agus ceann eile de do rogha.  Tar éis dom 

na naisc a chliceáil ba mhaith liom na ceisteanna seo a leanas a 

fhreagairt - (Ná bíodh imní ort mura bhfuil tú in ann na freagraí go 

léir a fháil, athróidh suíomhanna ó chontae go contae ach déanfaimid 

ár dhícheall). 

Ainm an Údaráis Áitiúil - Suíomh 

Gréasáin a hAon 

 

Ainm an Údaráis Áitiúil - Suíomh 

Gréasáin a Dó 

 

 

C1. An bhfuil plean turasóireachta ag an údarás áitiúil don chontae? 

Láithreán Gréasáin 1  

Láithreán Gréasáin 2  

 

C2. An bhfuil aon fhéilte ar an láithreán gréasáin agus má tá, ainmnigh 

ceann de na féilte. 

Láithreán Gréasáin 1  

Láithreán Gréasáin 2  

 

C3. Ainmnigh aon phríomh-díol spéise do thurasóirí nó taitneamhacht 

atá ar an láithreán gréasáin. 

Láithreán Gréasáin 1  

Láithreán Gréasáin 2  

 

C4. Cé chomh héasca is a bhí sé nascleanúint a dhéanamh ar an dá 

shuíomh gréasáin? An raibh sé furasta duit faisnéis a aimsiú? 

Láithreán Gréasáin 1  

Láithreán Gréasáin 2  
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Maith thú, chríochnaigh tú aonad a ceathair. Mar a chonaic tú tá 

réimse leathan eagraíochtaí ann a mhólann agus a thacaíonn ar son na 

hearnála turasóireachta, cuid acu deonach go reachtúil.  Is é an 

snáithe comhsheasmhach a ritheann tríd iad ar fad ná tiomantas chun 

na caighdeáin is airde a chur chun cinn agus a bhaint amach san earnáil 

fáilteachais agus turasóireachta. 


