
W isata virtual di
artikan sebagai

melakukan kegiatan
wisata tanpa mendatangi
���������������������ϐ����Ǥ�
Dengan koneksi internet
yang baik kita bisa
mengetahui berbagai lo-
kasi di dunia ini tanpa
harus mendatangi lokasi
wisata tersebut secara
langsung. Wisata virtual
bisa menggunakan
berbagai media multime-
dia.

Kali ini yang akan kita
akan coba adalah

Wisata Virtual dengan
����������� ϐ���� ������
perjalanan seorang
wisatawan yang
merekam perjalanan
wisatanya. Dengan YouTube, si wisatawan tadi meng-
share videonya dengan cara mengupload video tsb ke
YouTube. Saya sebagai pihak yang ingin mengetahui
tentang suasana Swiss secara virtual bisa menjalankan
video wisata tadi, tentu saja dengan mendownloadnya
terlebih dahulu. Kualitas video hendaknya minimal ber-
������������������������ϐ��������������������ʹ Ͳ�Ǥ����Ǧ
tu saja sangat baik bila sudah berresolusi Full-HD atau
format 1080p. Semakin tinggi resolusi semakin tajam
kualitas videonya.

Dari video yang merupakan gambar bergerak tadi
kita capture sehingga menjadi serangkaian gambar

yang menceritakan suatu proses perjalanan wisata.
Sewajar-nya di era Social Media sekarang ini, maka se-
rangkaian gambar capture dari video wisata tadi dishare
di FaceBook. Saya memilih media FB dengan pertim-
bangan praktis yaitu kemudahan dalam fasilitas upload
dalam bentuk album atau sekumpulan gambar dalam
satu kelompok. Sehingga nantinya akan ada beberapa
album yang berisi serangkaian gambar perjalanan
wisata virtual yang saya lakukan. Intinya adalah saya
harus bisa mengcapture video tadi dengan hasil se-
rangkaian gambar yang bisa menjelaskan suasana
wisata yang dikunjungi.

Sedikit banyak tidak berbeda dengan saat kita
mengunjungi lokasi wisata secara real, dimana kita

berfoto-foto seputar lokasi wisata tersebut. Bedanya

adalah kalau wisata real
biasanya sang pelancong
tertampil di gambar se-
bagai identitas nar-
sismenya, lain kalau
wisata virtual. Yang pasti-
nya tidak akan ada gam-
bar si pelancong di gam-
bar atau foto wisata ter-
sebut. Kualitas foto pada
wisata virtual ditentukan
oleh resolusi video &
akurasi saat capture vid-
eo.

Untuk membuat se-
rangkaian gambar

yang bisa menjelaskan
suasana wisata diper-
lukan video-video yang
cukup lengkap. Swiss
saya pilih karena
berbagai pertimbangan,

salah satunya adalah keunikan pemandangannya yang
secara alami berbeda dengan yang saya pahami selama
ini. Suasana pegunungan bersalju, lengkapnya infra-
struktur wisata, dan ini yang paling penting, yaitu
ketersediaan video yang nantinya sebagai bahan dasar

wisata virtual ini. Kalaupun
saya menginginkan lokasi
wisata tertentu, maka
searching harus dilakukan
dan bila berhasil maka
wisata virtual baru bisa dim-
ulai. Kebetulan Swiss meru-
pakan tuju-an wisata
populer dan banyak tersedia

video wisatanya, sehingga wajar sekali bila Swiss dijadi-
kan tujuan wisata virtual utama kali ini. Selain itu, Swiss
mempunyai pengaruh kuat dalam penggunaan berbagai

istilah yang digunakan di
sini. Pernah dengar ‘Eiger’
yaitu nama produk outdoor
equipment ? Itu adalah na-
ma gunung di Swiss. Ada
nama properti ‘St Moritz’ di
Jakarta, itu nama tempat
wisata di Swiss. Jam tangan
ya Swiss, pisau ya Swiss Ar-

my. Jadi wajarkan bila Swiss begitu melekat di hati ???

Jalan-jalan ke Swiss secara Virtual …
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Disebut puncaknya Swiss yang bisa dijangkau
dengan kendaraan kereta api. Bagian 1 : menuju

puncak dengan view pegunungan & stasiun kereta api.

Bagian 2 : di puncak, sebagai tujuan wisata.



Jungfraujoch – Top of Europe @ 3571 m dpl #2
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Bagian 3 : menuruni lembah, hampir sama saat berangkat.
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Moda Transportasi

Di Swiss ada beragam moda transportasi, mulai dari
kereta api, cable car sampai boat. Tapi yang paling

sesuai dengan suasana wisata adalah kereta api yang
berkaca transparan, shg wisatawan bisa melihat suasana
luar dg leluasa. Tapi yang paling bagus adalah yang tanpa
kaca, tapi biasanya untuk kereta wisata yang kecepatan-
nya rendah & jarak dekat saja. Cable car (kereta gantung)
ada yg tertutup & terbuka. Berikut tampilannya.


