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Política do Réveillon 2017 Loumar Turismo 

 
 

A retirada dos ingressos dos atrativos e ingressos da Ceia de Réveillon 
Rafain Churrascaria (com o mapa de mesa) é realizado pelos balcões da Loumar 
Turismo, pelo Hotel Bella Italia e/ou diretamente no hotel de hospedagem. 

Na Rafain Churrascaria, a recepção dos clientes será realizada em entrada 
exclusiva, devidamente sinalizada. (Iporã Show - ao lado da entrada principal da 
churrascaria- Salão Latino). Da mesma forma as mesas dos clientes Loumar estarão 
identificadas com crachá de mesa; 

O sistema é todo Buffet Service , com buffet de saladas, comida italiana, 
árabe, japonesa, pratos quentes, sobremesas, e além de assados, onde o cliente se 
serve quantas vezes quiser, são mais de 200 itens gourmet.  
 
HORÁRIOS IMPORTANTES: 
Abertura: 20h45 
Buffet servido às: 21h 
 
Horários dos shows 
Salão Latino Americano 

Início: 21h45  
Término: 23h15 

Salão Iporã 
Início: 22h10 
Término: 23h30 

 
Horários das bandas 
Salão Latino Americano 

Início: 23h45 - às 03h 
Salão Iporã 

Início: 23h45 às 03h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atenção 
 

- A Ceia do Réveillon somente poderá ser usufruída na noite do dia 
31 de dezembro de 2016; 

- A entrega do Ingresso (voucher de confirmação) e Mapa das 
Mesas será realizada pela Loumar Turismo, nos hotéis de 
hospedagem; 

- As mesas são ocupadas de acordo com ordem de compra, não 
será permitida a alteração de mesas nem a reserva de mesa 
antecipada; 

- As mesas são compartilhadas; 
- Por questões de otimização de espaço, não serão permitidas 

alterações na distribuição das reservas em suas respectivas 
mesas; 

- O sistema do réveillon é all inclusive  de água, refrigerante, suco, 
caipirinha, cerveja, whisky e uma espumante a cada duas pessoas 
(não inclui vinho); 

- Não inclui transporte até a Rafain Churrascaria nem de retorno ao 
hotel; 

- Para os clientes Bella Italia e Loumar Turismo a casa não cobrará 
a taxa de rolha; 

- Além do convite, os clientes Loumar Turismo e Hotel Bella Italia 
participantes do Réveillon na Rafain Churrascaria receberão 
pulseiras de identificação de uso obrigatório para identificação 
de nossos clientes no momento do check-in na churrascaria. 

- Inclui Cidade das Crianças. Espaço monitorado para a diversão; 
 

Qualquer informação ou dúvida, mande um e-mail para reveillon@loumarturismo.com.br ou contate o 
seu vendedor.  

mailto:reveillon@loumarturismo.com.br

