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Croeso i Dde Cymru

Efallai bod gennych chi syniad eisoes 
beth i’w ddisgwyl o daith i Dde Cymru.

Mae’r rhanbarth wedi’i rannu i ddeg 
ardal wahanol, pob un â’i chymeriad 
a’i swyn ei hun. Mae ardaloedd 
Blaenau Gwent, Blaenafon, Caerffili, 
Merthyr Tudful a Rhondda Cynon 
Taf yn adnabyddus am eu hanes a’u 
treftadaeth. Mae Sir Fynwy gerllaw 
yn fwy gwledig ac yn enwog am ei 
bwydydd a diodydd rhagorol. Mae 
Casnewydd a Chaerdydd yn ddinasoedd 
llewyrchus sydd ag atyniadau gyda’r 
gorau yn y byd. Ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr a Bro Morgannwg ceir cymysgedd 
o leoedd gwyliau glan môr, trefi 
marchnad a chefn gwlad hardd.

Mae gennym ddigonedd o gestyll ac 
amgueddfeydd, ond hefyd mae gennym 
Barc Cenedlaethol, dechrau Llwybr 
Arfordir Cymru ac Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol.

Mae gennym hefyd rai pethau na 
fyddwch, efallai, yn eu cysylltu â ni. Mae 
olion amffitheatr a barics Rhufeinig, 
gwinllannoedd sy’n cynhyrchu gwinoedd 
arobryn a cherflun anferth, sy’n ymestyn 
20 metr i’r wybren ac yn gwarchod y 
Cymoedd islaw.

Mae arweiniad i bob un o’n hardaloedd. 
Felly bodiwch trwy hwn ac yna 
edrychwch ar yr arweiniadau eraill a 
chyn bo hir byddwch yn cynllunio’ch 
taith i Dde Cymru.

Hello… Shwmae…. Bonjour…..  
     Guten Tag…. Hallo… Dia duit

Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan  
www.visitsouthernwales.org

neu cysylltwch â’r tîm twristiaeth:
ffôn - +44 (0)1685 727492 
e-bost - visit@merthyr.gov.uk

I archebu’r llyfrynnau ar gyfer ardaloedd eraill 
De Cymru, cysylltwch â  
+44 (0)845 6002639 neu e-bost  
brochure@southernwales.com
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Merthyr Tudful yw un o ardaloedd 
mwyaf hanesyddol ddiddorol a  
hyfryd yng Nghymru, mewn sefyllfa 
ddelfrydol rhwng Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a Chaerdydd, 
prifddinas Cymru.

Gyda phumed ran o’r Fwrdeistref 
Sirol ym Mharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, mae Merthyr Tudful yn 
ymfalchïo yn ei olygfeydd dramatig  
a syfrdanol.

Fel un o’r trefi sy’n ffurfio Blaenau’r 
Cymoedd, mae Merthyr Tudful yn 
gyfoethog o ran diwylliant, tirwedd 
a golygfeydd. Unwaith yn Brifddinas 
Haearn y byd, mae Merthyr Tudful yn 
anadlu bywyd fewn i’w hanes gydag 
atyniadau megis Parc Cyfarthfa (sy’n 
gartref i Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell 
Cyfarthfa), Bwthyn Joseph Parry a 
Rheilffordd Mynydd Aberhonddu i enwi 
ond rhai o’r pethau hynaws sydd i’w 
gweld yma.

Ni allwch ymweld â ni heb roi tro ar rai 
o’r gweithgareddau awyr agored sydd ar 
gael yma ym Merthyr Tudful! Cymerwch 

daith gerdded hamddenol neu ewch ar 
feic ar hyd y Llwybr Taf enwog.

I’r rhai mwy anturus yn eich plith, 
cymerwch ran mewn beicio mynydd 
ym mhrif gyrchfan beicio mynydd y DU, 
BikePark Cymru, dringo yng Nghanolfan 
Copa Rock UK, neu caiacio yn Parkwood 
Awyr Agored Dolygaer.

I’r rhai sydd am ymlacio a mwynhau’r 
agweddau mwy tawel o Ferthyr 
Tudful, mae yna nifer o barciau i chi 
eu darganfod fel Parc Taf Bargoed a 
Gwarchodfa Natur Taf Fechan.

Edrychwch am rai trysorau cudd hefyd, 
gan gynnwys Fferm Pontygwaith, gardd 
groesawgar 4½ erw wrth ymyl Taith Taf 
ger Treharris.

Beth bynnag rydych chi’n bwriadu 
ei wneud, rydym yn sicr bydd eich 
ymweliad yn un pleserus!

Darganfod Merthyr Tudful

www.visitsouthernwales.org
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Atyniadau
Mae gan Ferthyr Tudful lawer o atyniadau yn y dref, ac ar garreg y drws. Bydd gwario penwythnos 
yn eu darganfod yn eich bachu, a gobeithiwn y byddwch yn cytuno ei bod yn werth ymweliad hirach!

Daliwch y ffilmiau diweddaraf yn y 
sinema 8 sgrîn neu ewch am bryd a 
diod yn un o’r bwytai cadwyn sydd 
yma, gan gynnwys Frankie a Benny’s, 
Nandos a’r Dragonfly  
(Tafarn Marstons).

Pentref Hamdden Merthyr Tudful 

ffôn: +44 (0)1685 725467 
gwe: www.visitmerthyr.co.uk 

Teithiwch mewn locomotif Stêm o 
frid ar hyd y golygfeydd prydferth 
uchel lan ym Mannau Brycheiniog. 
Ewch i’r amgueddfa stêm, bwyty, siop 
anrhegion, man picnic neu ewch am 
grwydr. Mae trenau’n rhedeg o fis 
Chwefror i ddiwedd Hydref a dros y 
Nadolig.

Rheilffordd Mynydd Aberhonddu

ffôn: +44 (0)1685 722988 
e-bost: enquiries@breconmountainrailway.co.uk 
gwe: www.breconmountainrailway.co.uk 

Adeiladwyd yn y 1820au i weithwyr 
Gwaith Haearn Cyfarthfa, y bwthyn 
oedd man geni Joseph Parry ym 
1841, y cyfansoddwr Cymreig mwyaf 
adnabyddus. Mae tu mewn i’r bwthyn 
wedi’i osod mewn modd yr 1840au, ac 
mae’n dangos cyflwr byw y gweithwyr 
haearn yn ystod y cyfnod hwn.

Bwthyn Joseph Parry

ffôn: +44 (0)1685 727371 
e-bost: museum@merthyrleisuretrust.co.uk
gwe: www.visitmerthyr.co.uk/attractions

Mae gan y parc gyfleusterau ar gyfer 
pob gallu a gellir ei ddefnyddio 
ar gyfer pysgota, beicio, cerdded, 
marchogaeth a gellir ei gyrchu’n 
hawdd o Daith Taf, Llwybr Trevithick 
a’r Llwybr Geltaidd, sy’n rhedeg  
drwy’r safle.

Parc Taf Bargoed 

ffôn: +44 (0)1685 727474 
e-bost: info@friendsoftaffbargoedpark.co.uk
gwe:  www.visitmerthyr.co.uk/attractions/ 

parc-taf-bargoed.aspx 

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell 
Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych 
o arteffactau sy’n portreadu 2000 o 
flynyddoedd o hanes Merthyr Tudful.

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa 

ffôn: +44 (0)1685 727371 
e-bost: museum@merthyrleisuretrust.co.uk 
gwe:  www.cyfarthfa.com

Gardd 4 1/2 erw wrth ymyl Taith Taf 
ger Treharris. Mwynhewch y borderi 
lluosflwydd, gardd rhosynnau a 
Gardd Siapaneaidd sy’n amgylchynu’r 
Ffermdy hwn o’r 17eg Ganrif.

Fferm Pontygwaith 

ffôn: +44 (0)7784 871502 
e-bost: diana.cann@btinternet.com
gwe:  www.ngs.org.uk/gardens/find-a-garden/ 

garden.aspx?id=19736 

Mae Redhouse Cymru yn ganolfan 
ddiwydiannau celfyddydol a 
chreadigol yn Neuadd y Dref, adeilad 
rhestredig Gradd II Fictoraidd 
hwyr yng nghanol Merthyr Tudful. 
Adeiladwyd Hen Neuadd y Dref i 
gartrefu Swyddfeydd Cyhoeddus, 
llysoedd a celloedd dal.

Redhouse Cymru

ffôn: +44 (0)1685 384111 
e-bost: info@redhousecymru.com 
gwe: redhousecymru.com 

Ym Mhontmorlais, ym mhen 
gogleddol y Stryd Fawr, fe welwch 
Ganolfan Soar, sef canolbwynt 
gweithgareddau Cymraeg, yn cynnal 
cynyrchiadau drama a chyngherddau 
yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Theatr Soar

ffôn: +44 (0)1685 722176
e-bost: shan@merthyrtudful.org 
gwe: www.theatrsoar.co.uk 

Siopa a mwy, yn un o’r adwerthwyr 
disgownt mwyaf y DU! 200,000 o 
gynhyrchion, ar draws 38 adran, 
ynghyd â man chwarae meddal 
gwych (Parth Chwarae @ Trago), 
bwytai, caffis a mwy!

Trago Merthyr Tudful

ffôn: +44 (0)1685 707500
gwe: www.trago.co.uk/stores/merthyr-tydfil  

Parkwood Awyr Agored Dolygaer 

Am ragor o wybodaeth am  
yr hyn i’w weld a’i wneud ym 
Merthyr Tudful, ewch i 

www.visitmerthyr.co.uk
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BikePark Cymru yw parc beiciau 
mynydd masnachol cyntaf y DU. Mae 
amrywiaeth o lwybrau o rai Glas a 
Du yn rhedeg i ragor o lwybrau mwy 
teuluol eu naws.

Mae’r lleoliad yn cynnwys canolfan 
ymwelwyr, caffi, siop feiciau a rhenti 
beiciau.

Bike Park Cymru

ffôn: +44 (0)7730 382501 
e-bost: info@bikeparkwales.com 
gwe: www.bikeparkwales.com 

Gweithgareddau

98 www.visitsouthernwales.org

Ni waeth a oes gennych ddiddordeb mewn taith gerdded hamddenol o amgylch rhai o’n 
troedffyrdd a’n llwybrau, neu efallai eich bod chi’n awyddus i roi tro ar y gweithgareddau mwy 
eithafol sydd gan Ferthyr Tudful i’w cynnig, fe welwch rywbeth sy’n addas i chi!

Yn dilyn prosiect ailddatblygu £ 4M, 
mae’r ganolfan newydd yn cynnig 
dros 20 o weithgareddau antur, 
caffi newydd ac ardal chwarae awyr 
agored a’r ganolfan ddringo dan do 
fwyaf yn ne Cymru.

Canolfan Copa Rock UK

ffôn: +44 (0)1443 710090 
e-bost: summit@rockuk.org 
gwe: rockuk.org/summit

Mae gan Ferthyr Tudful amrywiaeth 
o lwybrau sy’n rhedeg ledled y 
Fwrdeistref Sirol sy’n uno pentrefi a 
safleoedd o ddiddordeb, gan gynnwys 
y Twnnel Trevithick gwreiddiol.

Y Rhwydwaith Llwybrau

ffôn: +44 (0)1685 727492 
e-bost: visit@merthyr.gov.uk 
gwe: www.visitmerthyr.co.uk

Mae Parkwood Awyr Agored Dolygaer 
wedi’i leoli ym Mannau Brycheiniog, 
dim ond deg munud mewn car o galon 
Merthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn 
cynnig ystod gwych o weithgareddau 
megis hwylio, heicio a anturiaethau 
ceunant gyda gweithgareddau sy’n 
addas ar gyfer pob oed a gallu.

Parkwood Awyr Agored Dolygaer 

ffôn: +44 (0)1685 848309 
e-bost: dolygaer@parkwoodoutdoors.co.uk
gwe: parkwoodoutdoors.co.uk/centre/dolygaer 

Traphont Cefn Coed
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Mae gan Ferthyr Tudful amrywiaeth o lety o safon i gyd-fynd â phob blas a chyllideb.

Mae pob un o’r 45 o’r ystafelloedd 
gwely eang yn En-Suite, gan gynnig 
gwedd bleserus a dodrefn cyfforddus 
sy’n eich galluogi i fwynhau, gorffwys 
ac ymlacio ar ôl diwrnod hir.

Gwesty’r Castle 

ffôn: +44 (0)1685 386868 
e-bost: castleinfo@castlehotelwales.com
gwe: www.castlehotelwales.com 

Porthdy Nant Ddu 

Mwynhewch benwythnos, profwch y 
llonyddwch mewn lleoliad syfrdanol, 
a mwynhewch fwyd lleol ffres yn y 
bistro a’r bar prysur.

ffôn: +44 (0)1685 379111 
e-bost: enquiries@nant-ddu-lodge.co.uk 
gwe: www.nant-ddu-lodge.co.uk 

O fewn 15 munud o daith o Gastell 
a Pharc Cyfarthfa a taith 5 munud 
o ganol tref Merthyr Tudful, mae’r 
gwesty teuluol hwn mewn sefyllfa 
ddelfrydol. Mae’r amwynderau yn 
cynnwys bwyty a bar sy’n gwneud 
hyn yn le perffaith ar gyfer eich 
gwyliau.

Gwesty Tregenna 

ffôn: +44 (0)1685 723627 
e-bost: reception@tregennahotel.co.uk
gwe: www.tregennahotel.co.uk 

Mae Gwesty’r Bessemer mewn sefyllfa 
ddelfrydol ar gyfer darganfod yr ardal 
leol ac mewn lleoliad perffaith i “dorri 
taith”, neu gallwch weithio oddi yno 
a chymryd y straen allan o unrhyw 
ymweliad.

Gwesty’r Bessemer 

ffôn: +44 (0)1685 350780 
e-bost: sales@bessemerhotel.co.uk 

Cronfa Ddŵr Pontsticill
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Lleoedd i Gael Lluniaeth Darganfod Merthyr Tudful
Taith 1 Diwrnod

P’un a yw’n well gennych chi gael taith stêm hamddenol ar hyd rhai o’r golygfeydd mwyaf 
prydferth, ymweliad â Chastell o’r 19eg ganrif neu ddim ond mwynhau’r awyr agored, rydym 
wedi cwmpasu hyn ar y daith undydd hon.

Arhosfan  1 – Parc ac Amgueddfa Cyfarthfa, Merthyr Tudful

Castell meistr haearn fawreddog o 1824, nawr yn amgueddfa gyda 
chasgliad o eitemau celfyddyd gain a hanes cymdeithasol.  
www.cyfarthfa.com
  

Arhosfan  2 – Rheilffordd Mynydd Aberhonddu, Merthyr Tudful

Teithiwch mewn un o’n cerbydau arsylwi pob tywydd y tu ôl i hen 
locomotif stêm trwy olygfeydd hardd Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog ar hyd Cronfa DdŵrTaf Fechan i Dolygaer ar un o’r 
rheilffyrdd mwyaf poblogaidd yng Nghymru.
www.breconmountainrailway.co.uk 

Arhosfan  3 – Redhouse Cymru  

Mae hen Neuadd y Dref yn adeilad rhestredig gradd II godidog yng 
nghanol y dref. Fe’i gelwir bellach yn Redhouse Cymru, mae’n ganolfan 
i’r celfyddydau ac mae’n cynnig rhaglen gynhwysfawr o sioeau a 
digwyddiadau. redhousecymru.com

Arhosfan  4 – Trago Merthyr Tudful

Mae Trago Merthyr Tudful wedi’i leoli oddi ar yr A470 ac mae’n cynnwys 
200,000 o gynhyrchion ar draws 38 o adrannau. Mae’r Piazza, sydd y tu 
allan i’r prif fynedfa i’r siop, hefyd yn gartref i nifer o siopau manwerthu 
a bwyd. Cymerwch eich dewis o Bastai Cernyweg traddodiadol neu 
Bice ar y Maen Cymreig, cacennau cartref, brechdanau ... a llawer mwy. 
www.trago.co.uk/stores/merthyr-tydfil 

Arhosfan  5 – Parc Taf Bargoed

Wedi’i lleoli yng Nghwm Taf Bargoed, adfywiwyd yr hen safle pwll 
glo fel hafan i fywyd gwyllt a chanolfan ar gyfer gweithgareddau 
cymunedol. 
www.visitmerthyr.co.uk/attractions/parc-taf-bargoed.aspx

Merthyr Tudful 13

Un o’r pethau sy’n gwneud Cymru a’r Cymoedd mor arbennig yw’r cyfoeth o fwyd cartref 
wedi’i goginio gan ddefnyddio cynnyrch lleol yr ardal. Ym Merthyr Tudful, mae lleoedd 
newydd ac amrywiol i gymdeithasu dros goginio gwych yn parhau i ymddangos yn y dref.

Mae Jol’s yn coginio bwyd rhagorol, 
gyda chleientiaid yn gyson yn canmol 
eu profiadau gydag adolygiadau 5 
seren ynghyd a chyflawni Tystysgrif 
Rhagoriaeth ar Trip Advisor.

Merthyr Tudful, CF47 8DP
www.jolsrestaurant.co.uk

Jol’s 

Mae’r Nant Ddu yn enwog am ei fwyd. 
Mae’r coginio yn flasus ac yn dda gyda 
dewis eang o brydau traddodiadol a 
chreadigol.

Merthyr Tudful, CF48 2HY
www.nant-ddu-lodge.co.uk

Porthdy Nant Ddu 

Mae’r bwyty cyfeillgar hwn yn cynnig 
bwyd gwych mewn awyrgylch dda, ac 
yn defnyddio cynnyrch lleol ffres yn 
ei fwydlenni cerfdy a la carte.

Merthyr Tudful, CF48 3HL
www.stablesview.com

The Stables View

Mae Woodfired yn fwyty newydd 
sbon sy’n cynnig bwyd o ansawdd 
da, o goffi celf, i bizzas wedi’u tanio â 
choed a byrgyrs blasus.

Merthyr Tudful, CF47 8DE
www.woodfired.cymru

Woodfired

Profwch fwyd, te a choffi, pobi cartref 
a phrydau bwyd yng Nghanolfan 
Ddiwylliannol Cymreig Merthyr.

Merthyr Tudful, CF47 8UB
www.theatrsoar.co.uk

Caffi Soar, Theatr Soar

Dihangwch am funud a chipiwch 
fyrbryd cyflym o’r Caffi yn y Redhouse 
sy’n cynnig te, coffi, cacennau blasus a 
dewis o frechdanau deli.

Merthyr Tudful, CF47 8AE 
redhousecymru.com 

Redhouse Cymru 
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Darganfod y Rhanbarth – Amserlen Teithio 2 Ddiwrnod

Gyda chymaint i’w wneud gall fod yn her gwybod ble i ddechrau. Rydym ni wedi llunio 
amserlen teithio ddau ddiwrnod enghreifftiol ichi, gan roi ichi gyfle i ymweld â rhai o’r 
atyniadau gorau yn y rhanbarth.

Arhosfan  1 – Tŷ Tredegar, Casnewydd
Saif y tŷ hwn o’r 17eg ganrif mewn 90 erw o barcdir hardd ar gyrion Casnewydd. Erbyn 
hyn mae dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a gall ymwelwyr glywed am hanes 
y tŷ a’i gyn-berchnogion ecsentrig a gweld y casgliad o weithiau celf.  
www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house  

Arhosfan  2 – Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Fel rhan o ymweliad â’r Ganolfan, cynigir teithiau y tu ôl i’r llenni lle gallwch ddarganfod 
dirgelion yr adeilad amlwg a dysgu beth sydd o dan yr arysgrif. Mae bargeinion arbennig ar 
gael i grwpiau ac mae digonedd o le i barcio coetsis gerllaw.   
www.wmc.org

Diwrnod 2

Arhosfan  3 – Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Yng Ngerddi Dyffryn, sy’n fwy na 55 erw, ceir casgliad syfrdanol o ystafelloedd gardd 
clud, gan gynnwys gardd rosod a gardd Bompeiaidd, a gardd goed helaeth ac ynddi 
goed o bob cwr o’r byd.  
www.nationaltrust.org.uk/dyffryn-gardens  

Arhosfan  4 – Safle Nwyddau Dylunwyr McArthurGlen, Pen-y-bont ar Ogwr 
Saif y ganolfan siopa dan do wrth ochr cyffordd 36 ar draffordd yr M4. Mae ganddi 
fwy na 90 o siopau sy’n gwerthu nwyddau siopau’r stryd fawr a brandiau dylunwyr am 
brisiau gostyngol.  www.bridgenddesigneroutlet.com

Arhosfan  5 - Canolfan Ymwelwyr y Bathdy Brenhinol, Rhondda Cynon Taf
Cymerwch olwg y tu ôl i’r llenni yn y sefydliad gweithgynhyrchu hynaf ym Mhrydain. 
Cewch weld drosoch eich hun y bobl a’r prosesau sy’n rhoi ceiniogau a phunnoedd yn 
eich pocedi. www.royalmint.com/en/the-royal-mint-experience

Diwrnod 2 (parhad)

Arhosfan  1 – Maenordy Llancaiach Fawr, Caerffili
Maenordy o’r 17eg ganrif ger Caerffili yw Llancaiach Fawr. Ewch am dro o gwmpas y 
tŷ i gyfarfod â’r gweision a’r morynion a fydd yn dweud wrthych chi sut oedd bywyd 
iddyn nhw yn 1645..  
www.llancaiachfawr.co.uk 

Arhosfan  2 – Parc ac Amgueddfa Cyfarthfa, Merthyr Tudful
Castell trawiadol a adeiladwyd yn 1824 ac ynddo amgueddfa gyda chasgliad o 
gelfyddyd gain ac eitemau sy’n dangos hanes cymdeithasol.  
www.visitmerthyr.co.uk/attractions/cyfarthfa-park-museum.aspx

Arhosfan  3 – Cofeb Glowyr y Gwarcheidwad, Six Bells
 Yn uchel uwchben pentref Six Bells mae’r Gwarcheidwad, Cofeb y Glowyr. Cafodd y 
gofeb, sy’n coffáu trychineb glofa Six Bells yn 1960, ei dadorchuddio yn 2010. 
www.guardianwales.info

Arhosfan  4 – Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, Blaenafon
Yn y Ganolfan ceir ystafell ysgol Fictoraidd ryngweithiol, ffilm ac arddangosfeydd 
aml-gyfryngol sy’n rhoi i ymwelwyr olwg unigryw ar arwyddocâd Tirwedd Ddiwydiannol 
Blaenafon, a hefyd yn eu cyflwyno i’r llu o atyniadau yn yr ardal. 
www.visitblaenavon.co.uk 

Arhosfan  5 - Neuadd y Sir, Trefynwy
 Mae hanes hynod i’r adeilad gosgeiddig hwn, a adeiladwyd yn 1724. Bu unwaith yn 
ganolbwynt masnach a llywodraethiant yn y dref, ond bu hefyd yn llysty. 
www.shirehallmonmouth.org.uk

Diwrnod 1

Beth sy’n digwydd yn Ne Cymru

Os byddwch yn amseru’ch ymweliad yn iawn, nid yn unig y cewch lety gwych, blasu bwyd gwych ac 
ymweld ag atyniadau o’r radd flaenaf, cewch hefyd fwynhau ambell ddigwyddiad penigamp.

Rydym ni wedi nodi nifer o’r rhai mwyaf poblogaidd yma, ond cynhelir cannoedd mwy drwy gydol 
y flwyddyn.

I weld rhestr lawn o ddigwyddiadau yn y rhanbarth, ewch i www.visitsouthernwales.org

Sioe Flodau yr  
RHS, Caerdydd

Gwrthryfel Merthyr
Gŵyl Elvis, 
Porthcawl

Rasys Nos Galan, Aberpennar

Gŵyl Fwyd y Fenni

Y Caws Mawr, Caerffili

Ynys Tân, Bro Morgannwg

Y Sblash Mawr, Casnewydd

Diwrnod Treftadaeth y Byd 
Blaenafon, Blaenafon

Gŵyl Steelhouse,  
Blaenau Gwent

jonesvc1
Sticky Note
Please remove one of the full stops 
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Lleoedd Parcio i Goetsis

Merthyr Tudful 
Mae yna bwyntiau gollwng a chodi bysiau ger y rhan fwyaf o’r prif atyniadau, gyda pharcio  
hir amser ar gael yn agos at y prif drefi. 

Mannau Gollwng Bysiau

Y Coleg Merthyr Tudful, Boulevard y Coleg (Stop 1af), CF48 1AR

Parcio Bysiau 

Amgueddfa a Pharc Castell Cyfarthfa, Ffordd Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Canolfan Hamdden Rhydycar, Pentref Hamdden Merthyr CF48 1UT

Trago Mills, Merthyr Tudful CF48 1HT

Darganfyddwch ble i ollwng eich teithwyr, parcio eich bws 
neu gael rhagor o wybodaeth am ein prif drefi.

Tywyswyr Teithiau
Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n manteisio 
i’r eithaf ar eich ymweliad â’r rhanbarth 
trwy logi gwasanaethau tywyswr teithiau.

Aelodau o Gymdeithas Tywyswyr Taith 
Swyddogol Cymru yw’r unig dywyswyr a 
gydnabyddir yn swyddogol i allu arwain 
yng Nghymru. Gallant ddarparu Tywyswyr 
Bathodyn Glas wedi’u hyfforddi’n 
arbennig, sy’n broffesiynol a phrofiadol, a 
fydd yn helpu i ddod â’ch taith i fywyd.

Mae yna ddwsinau o dywyswyr, pob un 
â’u harbenigedd, eu diddordebau a’u 
sgiliau iaith eu hunain. Gall Dywyswyr 
Bathodynnau Glas fynd â chi dros y 
rhanbarth i gyd, tra bod Tywyswyr 
Bathodyn Gwyrdd yn cynnig arbenigedd 
mwy lleol.

Am deithiau cerdded tywys am ddim ym 
Mharc Cyfarthfa, cysylltwch â Ian Everett-
Woolston ar +44 (0) 7912774631 neu 
e-bostiwch ian.woolston@merthyr.gov.uk

I ddod o hyd i dywyswr sy’n addas i’ch 
anghenion, ewch i 
 www.walesbestguides.com 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 
Ffôn +44 (0)1685 727492
E-bostiwch  visit@merthyr.gov.uk

Rock UK Summit Centre
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CASNEWYDD

CAERDYDD

ABERTAWE

MERTHYR 
TUDFIL

M4

Redhousee
Canol y Dref
Cronfa Ddŵr Llwyn On
Cronfa Ddŵr Pontsticill
Eglwys Vaylor
Castell Morlais
BikePark Cymru
Rheilffordd Mynydd Aberhonddu
Gwaith Haearn Cyfarthfa
Parc ac Amgueddfa Cyfarthfa
Parkwood Awyr Agored Dolygaer
Canolfan Ymwelwyr Garwnant
Bwthyn Joseph Parry
Pentref Hamdden Merthyr Tudful
Parc Taf  Bargoed
Parc Manwerthu Cyfarthfa
Canolfan Copa Rock UK
Theatr Soar
 Cymuned Aberfan ag Ynysowen
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Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog

Daren Fach

Penmoelallt

Nant Glais

Gethin and
Cwmglo

Comin Merthyr 
a Gelligaer 

Dowlais
Penydarren
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Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog

Er y gwnaethpwyd pob ymdrech i sicrhau bod y 
cyhoeddiad hwn yn fanwl gywir, ni all Twristiaeth De 
Cymru dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau, 
gwallau neu hepgoriadau, nac am unrhyw fater sydd 
mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â chyhoeddi, neu’n 
deillio o gyhoeddi, y wybodaeth a geir yn y llyfryn hwn. 
Ni cheir atgynhyrchu’r llyfryn yn rhannol nac yn gyfan 
heb ganiatâd y cyhoeddwr ymlaen llaw. 

Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael yn Saesneg. 

Cyhoeddwyd gan: Twristiaeth De Cymru

Ffotograffau: Hoffai Twristiaeth De Cymru ddiolch i 
MLA Photography, Mike Chapman, Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful, Visit Britain, Calon Fawr Merthyr 
Tudful, Clwb Camera Merthyr Tudful a © Hawlfraint y 
Goron Croeso Cymru am ddefnyddio eu delweddau yn 
y cyhoeddiad.

Map © Collins Bartholomew Cyf

Dyluniad: Mediadesign

www.visitmerthyr.co.uk

      @VisitMerthyr 

      Visit Merthyr

Mapiau a Gwybodaeth am Deithio
Mae’n hawdd cyrraedd
Mae’n syndod o hawdd cyrraedd yma. Dim mwy 
nag ychydig o oriau o bob rhan o Gymru ydym ni, 
rhyw ddwy awr o Lundain a rhyw awr o orllewin 
Canolbarth Lloegr.

Felly ymhen dim o dro gallech fod yma, yn 
mwynhau’r hyn sydd gennym i’w gynnig ac efallai’n 
cael cyfle i ymarfer eich Cymraeg.  Croeso!

Os nad yw’n fawr, mae’n ddigon – a does dim 
yn haws na theithio o gwmpas y rhanbarth. Mae 
system ffyrdd gynhwysfawr yn cysylltu’r holl drefi 
mawr, ac mae llawer o’r trefi a’r pentrefi’n cael 
gwasanaeth da gan rwydwaith trenau lleol sy’n 
cysylltu â gorsafoedd y prif linellau.

Twristiaeth De
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