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Dette er ikke en rejse guide bog med praktiske oplysninger om hoteller, restauranter og seværdigheder, men i
stedet en rejse-beretning, bestående af mange billeder taget med NIKON Coolpix 8800 Digital Camera 35 til

350 m.m indbygget objektiv.
Vi rejste tre ud, men der kom kun 2 familie medlemmer hjem igen, min yngste datter Ann som var med os fra
Danmark valgte at blive på Filippinerne, havde fundet sig en ven der, fordi hun var født på Filippinerne og

først var kommet til Danmark da hun var 15 år, stadig så sig selv som Filippiner.
Der er stor forskel på Thailand og Filippinerne, hvilket især er tilfælde rent økonomisk, man kan allerede

konstaterer det i de pågældende landes lufthavn.
At Thailand bliver besøgt af mange turister(ca. 25 millioner pr. år) har bevirket at det er betydeligt nemmere
at rejse rundt i landet som turist end det er tilfælde på Filippinerne, selv om de fleste Thailændere ikke taler

Engelsk.
Hertil kan jeg berette at rent sprogligt var vi godt graderet, med os i Thailand havde vi en indfødt som havde

været gift i 28 år i Danmark, samt talte flydende Engelsk.
Når man er gift med en Filippiner kan det ligeledes ikke gå helt galt, der bor mange Filippiner i hele

verdenen, over 11 milioner arbejder hele tiden uden for deres lands grænser og mange har bosat sig i udlandet
permanent.

Min indledning om de to lande vil stoppe her og i stedet vil jeg ønske minen læsere en god fornøjelse, det er
2 meget spændende lande at rejse i som turist.

God tur.
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