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Èxit del Vol Virtual de Turisme de 
Catalunya a Fitur 

Aquesta innovadora instal·lació permet l’usuari sobrevolar, 
entre d’altres propostes, el Camí de Sant Jaume, el Camí 
dels Bons Homes i la Ruta del Vi i del Cava. 

Dijous, 31 de gener de 2008.- Turisme de Catalunya presenta a Fitur una 
innovadora instal·lació virtual gràcies a la qual els visitants es “converteixen” en 
ocells per descobrir Catalunya des de l’aire. El Camí de Sant Jaume, el Camí dels 
Bons Homes i la Ruta del Vi i del Cava són alguns dels itineraris que es poden 
sobrevolar.

Mitjançant els moviments d’un ocell, l’usuari pot controlar la velocitat i l’alçada del
seu vol, girar i planejar per sobre el territori català. Destaca el fet que aquesta 
interacció és lliure de perifèrics, és a dir, no cal manipular cap tipus de 
comandament perquè funcioni. 

La instal·lació consta de tres pantalles de dos metres i mig d’ample cada una que 
completen un camp de visió en semicercle de set metres i mig al voltant de 
l’usuari, creant així una gran sensació d’immersió dins d’aquesta realitat virtual.

Tant les opcions de rutes guiades com l’opció de vol lliure mostren a l’usuari els
punts més interessants de Catalunya, amb informació i fotografies dels llocs per 
on passa. Aquest Vol Virtual, desenvolupat per les empreses catalanes GeoVirtual
i TwenTIC, és un exemple més de l’aposta de Turisme de Catalunya per les noves
tecnologies i la innovació. 

Catalunya a Fitur 2008 

El Vol Virtual és una de les novetats amb què Turisme de Catalunya es presenta 
aquesta setmana a la fira internacional Fitur. L’estand català, amb més de 2.000 
metres quadrats, acull l’oferta de les 10 marques turístiques catalanes, la diversitat
de productes turístics i les novetats de promoció per aquest any 2008. 
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