
Rid iJorm!
Korpens Öga utgör basen för er vistelse i Jorm. Det ligger naturskönt, högst upp i byn
med fantastisk utsikt över Jormsjön och de svensk-norska fjällen i siluett. Boendet
består av ett gästhus med 10 dubbelrum och egen dusch/toalett i alla rum. Bygg-
naden inrymmer även ett härligt samlingsrum och frukostrum. I Korpens Öga ingår
också ett festhus. En tidlös rundbyggnad i grovhuggen stil där det varje kväll dukas
upp till kalas. I eldens sken avnjuts en måltid komponerad efter traktens tradition och
säsongens överraskningar. Låt er väl smaka! På platsen finns även ett kapell för vigslar
och dop, vedeldad bastu och karbad.

Allt är egenhändigt ritat och byggt av oss. Med influenser från Island, vikingatid,
gallernas värld, vår natur och bygdens historia vill vi förmedla en känsla av frihet, men
också vara en källa till inspiration. Oavsett vad du varit med om tidigare kan vi garan-
tera att Korpens Öga är en ny och fjärran upplevelse.

Jormvattnet 680 • 830 90 Gäddede • Telefon: 0672-201 71 • Mobil: 070-668 00 68  
E-post: info@korpensoga.com • www.korpensoga.com Korpens Öga

Fakta
Var: Jorm ligger 27 mil nordväst om Östersund
Boende: Dubbelrum med egen dusch och wc.

Boende inkluderar sänglinne samt frukost.
Mat: Korpens öga serverar mat efter förbokning.
Resa: Egen bil, alternativt tåg, buss eller flyg till Östersund och

sedan vidare med buss till Jorm.
Karta: Rosa Fjällkartan, Z1
Bokning/Info: E-post: info@korpensoga.com  Tel: 0672-20171
Postadress: Jormvattnet 680, 83090 Gäddede
Internet: www.korpensoga.com

Beställ gärna våra produktblad eller ladda hem dem på www.korpensoga.com.
Där kan ni också läsa om vårt utbud av kurser, konferensmöjligheter och aktiviteter.
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Turpaket från Korpens Öga
Ridning i Jorm är en lustfylld och stundom fartfylld upplevelse för både häst
och ryttare. Vi rider på pigga och lätt-töltade Islandshästar med härlig arbets-
glädje och obändig vilja. Oavsett om du är nybörjare eller rutinerad ryttare
har vi en häst som passar dig. Ritten sker i skiftande terräng och tempo där vi
gärna ser att våra gäster hittar sina egna vägar. När det känns rätt bryter vi
av med en vattengalopp, slalomtävling mellan fjällbjörkarna eller kanske en
simtur. Både hästarna och vi gillar att leka.

Att rida i Jorm är en
totalupplevelse i fjärran.
Fjärran från vardagens
verklighet och nära dina 
drömmar.

4-timmarstur 
En tur i fjällskog med stopp vid någon tjärn där vi gör upp eld och tar en
fika. Turen är för dig som vill prova en lugn ridupplevelse i fin miljö. Ingen 
ridvana krävs.

Heldagstur 
Heldagstur mot Norge där lunchen tillagas på en naturskön plats. En under-
bar fjälltur med mycket ridning och tillfälle att prova både tölt och galopp.

Ingen ridvana krävs men tänk på att sex timmar i sadeln kan kännas!

Tvådagarstur 
En utflykt till det svensk-norska gränslandet där vi övernattar vid vår kåta på
fjället. Dag två avslutas med middag samt bad och bastu på Korpens Öga.
Lugn och stressfri tur med fina ridupplevelser i mäktig miljö, en klassiker för
både nybörjare och mer erfarna.

Tredagarstur 
Äventyret inkluderar fyra övernattningar varav två på fjället och första samt
sista i vårt gästhus på Korpens Öga. Helpension fr.o.m. middag första kvällen
till frukost avresedagen. Bad och bastu efter sista riddagen.

Tre dagars ridning i den svensk-norska fjällvärlden med vår kåta på fjället
som bas. Andra riddagen lämnar vi packningen i kåtan och gör en utflykt i
högfjällsmiljö. En högt uppskattad tur för dig med eller utan ridvana. Mycket
tid för egna idéer och mycket ridning! 

Jätte-Jormturen
Med sex övernattningar, fem riddagar och helpension fr.o.m. middag första
kvällen är det här en oförglömlig upplevelse.

En utmaning som innehåller det mesta av fart, fjäll, tölt, lek, bad och
äventyr bland skogar och fjäll. Vissa nätter bor vi under en gran och andra i
tält eller kåta med första och sista natten i vårt gästhus på Korpens Öga.
Ibland äter vi enkelt och ibland lyxigt. Extra festlig är sista middagen på
Korpens Öga efter en välgörande bastu med bad. Denna expedition är för de
lite mera ridvana. En resa i tid och rum, alltid full av överraskningar både för
er och oss.

Vandring med packhäst
Vandring med packhäst är en mycket angenäm tur på två eller tre dagar.
Utan tung ryggsäck blir fjällvandringen verkligen en njutning. Hästen bär all
packning och man kan ta med det där lilla extra utan att tänka på vikten.

I vårt paket ingår middag dagen innan med information om olika rutter
och hur hästen fungerar. Efter övernattning i Korpens Öga med frukost får
ni träffa er trogna följeslagare hästen. Vi hjälper er tillrätta med packningen
och därefter ger ni er ut själva på fjället. Turen kan kompletteras med guide
vid önskemål. Väskorna är fyllda med recept på traktens specialiteter och
råvaror där det mesta är lokalproducerat.

Vid våra övernattningsläger på fjället finns hage för hästen samt tält
och kåta med ved och renskinn för er. I paketet ingår möjlighet till fiske i
många bra vatten, så glöm inte fiskespöt!

Korpens Öga

Turerna går i den svensk-norska fjällvärlden som erbjuder en unik ridmiljö.
Fjällområdet är väglöst och i stora delar ledlöst land där chansen att vi stöter
på andra människor är liten. Mer vanligt är att rovfåglar och andra vilda djur
håller ett vakande öga över oss.

Vi rider fritt i naturen och vägvalet kan därför varieras med hänsyn till
väder och grupp. All matlagning sker över elden med mycket lokala råvaror
som fjällfisk, ren och andra läckerheter på menyn. Om du är vegetarian eller aller-
gisk mot något så fixar vi givetvis alternativ. Till höger följer förslag på turer för
dig som söker en totalupplevelse. Hoppas att du hittar något som passar.


