
	  

Paardrijden in de Andes was nog nooit zo dichtbij  
 
Quito – 10 maart 2015    
Voor de liefhebbers van indruwekkende tochten per paard door verre landen is 
er nu de zekerheid dat de reizen door Ecuador fantastisch begeleid worden 
door een avontuurlijke Nederlandse jonge vrouw die zelf in de Andes woont. 
 
Ecuador is een relatief klein land in Zuid-Amerika. Maar wel een land met een unieke 
diversiteit aan landschappen. In een periode van ongeveer 2 weken kunt u door de 
verschillende klimaatzones van Ecuador reizen, zoals door de imposante Andes met haar 
vulkanen, door delen van het Amazone regenwoud en weer over de hoge Andes terug naar 
de kustgebieden en de Galapagos eilanden. 
 
Het is bekend dat Ecuador geweldige mogelijkheden biedt voor indrukwekkende tochten per 
paard. Maar aangezien het lastig is om de juiste paarden in een ander land te vinden blijft dit 
vaak een hachelijke onderneming. En dat is nu precies de reden dat Rebecca Braak met 
haar eigen ‘Ecua Horse Rides’ is begonnen. Bezoekers van haar website vinden hier een up-
to-date selectie van uitstekende tochten per paard in Ecuador. “En alle tochten worden 
uiteraard gecontroleerd door mezelf” aldus Rebecca. “Daarnaast is het uitermate belangrijk 
dat een ruiter een paard toegewezen krijgt dat goed bij haar of zijn niveau past; zeker bij de 
meerdaagse ritten!” 
 
Ecua Horse Rides biedt de ruiter de mogelijkheid om te kiezen uit een- of meerdaagse 
tochten. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden tussen ritten aan de kust, in de Andes 
of de Amazone. Een reis door Ecuador wordt vaak gecombineerd met een reis naar de 
unieke Galapagos eilanden of zelf naar Machu Pichu in Peru. Met de kennis en ervaring van 
Rebecca kunt u eventueel samen met haar een planning maken voor een ‘custom made’ 
vakantie door dit schitterende deel van Zuid-Amerika. 
 

 
 
Rebecca Braak (24 jaar) is opgegroeid in een kleine stad in Nederland waar zij haar 
favoriete sport paardrijden tot haar 18e dagelijks kon beoefenen. Daarna is ze verhuisd naar 
Amsterdam waar zij haar studie Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam vrij snel 
met succes heeft afgerond.  “Dit was een geweldige periode van mijn leven, vol fantastische 
vrienden. Direct na mijn afstuderen werkte ik ook nog eens in een prachtige functie bij mijn 



	  

droombedrijf KLM. Maar iets heel belangrijks in mijn leven ontbrak; Paarden!  Dus heb ik 
besloten om naar Ecuador te gaan om voor drie maanden vrijwilligerswerk te doen op een 
paardenranch in de Andes. Ik voelde me echter zo op mijn plek in het mooie Ecuador dat ik 
heb besloten te verhuizen naar Quito. En van die beslissing heb ik tot op de dag van 
vandaag nog geen moment spijt gehad!”  
 
KLM vliegt dagelijks op Quito. Tickets tijdens de werelddealweken zijn circa 800 euro. Meer 
informatie over de prachtige tours van Rebecca Braak kunt u vinden op 
www.ecuahorserides.com  


