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Tampaan päivää ennen muita Kiitospäivän viettoon matkustavia ja asuimme tuttavan luona
Gulfportissa St. Petersburgissa. Tästä kaupungista on tullut hyvin suosittu hbtl-kansan
keskuudessa.
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Unohtumaton kokemus oli paikallisen Gay-seurakunnan sunnuntai jumalanpalvelus jossa meidät
otettiin sydämellisesti vastaan (ei hassumpi tapa
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nenlaista ohjelmaa. Nyt sattui olemaan ”off season”
eli tapahtumia oli vähemmän, mutta meille paikka
oli kuitenkin paratiisi.
Henkilökunta on mukavaa ja auttaa mielellään löytämään esim.
parhaimmat ruokapaikat. Vietimme aikaa uima-altaalla, jossa sai
halutessa juttuseuraa ja silmäniloa. Muut hotellin vieraat olivat
Kanadasta, USA:n Pohjois-osista
ja Englannista. Muitakin turisteja
löytyi, jotka olivat siellä samasta
syystä kun mekin eli synttäreitä
viettämässä.
Hotellin omistaa pariskunta, joista toisella on juuret Suomessa.
Luimme n. 5 v. sitten jutun
Huvudstadsbladetissa Heatherista, joka oli syntynyt Suomessa
ja pienenä adoptoitu USA:laiseen
perheeseen ja sittemmin muuttanut Itä-rannikolta partnerinsa
kanssa Key Westiin. Juttelimme tietysti Suomesta
ja ymmärsimme ettei Pearl’s Rainbow-hotellissa ole
juurikaan käynyt naisia Suomesta. Eikun yhteyttä
www.pearlsrainbow.com ja menoksi.
Suosittelemme !
30.12.2007 Guntzu, Kirsi, Eva, Haije
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