
Diwrnodau llawn anturiaethau i’r teulu

Gweithgareddau antur

Treftadaeth ddiddorol

Merthyr Tudful 
D A R G A N F O D  Y  L L E  G O  I A W N



Tair taith pellter hir: Taith Taf, Taith Trevithick, 
              Taith Geltaidd a Ffordd Coed Morgannwg

Llu o wleidyddiaeth dosbarth gweithiol

WAL DDRINGO DAN 
DO FWYAF CYMRU, 
ROCK UK SUMMIT CENTRE

Golygfeydd o gopaon 
mynyddoedd a Gwarchodfa 
Awyr Dywyll Ryngwladol

60 ardal cadwraeth natur

safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

Plasty meistr haearn 
o’r 19fed ganrif, 
Castell Cyfarthfa

Wyddech chi?

Ym Merthyr Tudful roedd y bont reilffordd       haearn bwrw 
gyntaf y byd, gweithfeydd haearn mwyaf y      byd ac yma roedd 
y daith locomotif stêm gyntaf y byd

Baner Werdd ym Mharc 
Taf Bargoed, hen safle 
tri phw� glo

        Ar garreg drws Caerdydd: 
30 munud YN Y car, llai nag awr ar y trên

Golygfa   o
r au o

 Ben y Fa
n, y copa uchaf yn ne Cymru

Rhan o B arc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Geoparc Ffor
est Faw

r
Afonydd, llynnoedd a chronfeydd dŵr

RHEILFFORDD MYNYDD 
BRYCHEINIOG

Cymraeg 
Gallwch weld y Gymraeg mewn 
enwau llefydd a’i chlywed yng 
Nghanolfan Soar

Lleoliad beicio 
mynydd gorau’r 
DU, BikePark Wales

Traddodiad 
Gerddorol
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Sut rydym yn creu atgofion ym  

Merthyr Tydfil



Mae Pencampwr Enduro’r Byd 2014 ac arwr lawr allt Tracy Moseley yn egluro popeth. 

Beth? 
Parc beicio mynydd graddfa lawn cyntaf y DU wedi’i leoli yn nhirwedd coedwig ar 
ochr y dyffryn yn edrych dros Ferthyr Tudful. Dychmygwch gyrchfan sgïo heb yr 
eira, ac yn lle’r llethrau sgïo, mae cymysgedd eang o lwybrau naturiol yn ystumio i 
waelod y mynydd. Wedi’i adeiladu gan feicwyr i feicwyr, mae’n un o’r parciau gorau 
yn y byd.

Pwy? 
Mae wedi’i gynllunio i wneud beicio mynydd yn hygyrch i bawb gan gynnwys plant 
ifanc. Ydy, mae’n lleoliad o’r radd flaenaf a oedd yn gartref i Bencampwriaeth Lawr 
Allt Cenedlaethol, ond mae hefyd yn wych i unrhyw un sy’n gallu reidio beic ac am 
roi cynnig ar un o’r camau mwyaf poblogaidd yn y DU.

Ble? 
Oddi ar yr A470 wrth gylchfan Pentrebach, Merthyr Tudful. Mae gorsaf drenau 
Pentrebach gerllaw. 

Uchafbwyntiau
•   Gwasanaeth lifft i fyny – gallwch chi a’ch beic gael eich cludo i gopa’r mynydd 

gan fws mini fel y gallwch fwynhau dod lawr. Ond mae croeso i chi seiclo i fyny 
hefyd os ydych yn dymuno.

•   Mae’r ganolfan ymwelwyr, sy’n debyg i dŷ sgïo, yn cynnwys caffi a siop feiciau.
•   Mae 28 o lwybrau ac mae’r cwymp hyd at 240m.
•   Mae pum gradd o lwybrau gan gynnwys Taith Moch Daear sy’n addas i’r teulu.
•   Dewch â’ch beic eich hun neu gallwch logi beiciau Trec o safon yn y parc.

Cyngor Tracy
•   Dylech drefnu’r gwasanaeth lifft ymlaen llaw.
•   Dylech ymgyfarwyddo eich hun â’r llwybrau cyn cyrraedd.
•   Os ydych newydd ddechrau beicio mynydd, beth am fynd ar gwrs hyfforddi 

hanner diwrnod.
•   Ar ôl taith galed, beth am gynhesu yn y caffi.
•   I gael gwybodaeth ac i archebu ar-lein, ewch i www.bikeparkwales.com

Antur yn sicr

   mwd yn ddewisol

Merthyr Tydfil Visitor Guide

 Un o fy hoff lwybrau yw Vicious Valley...mae’n rhan llawn 
hwyl a throadau tynn o’r llwybr. Pan allwch ei wneud yn 
iawn byddwch yn hedfan drwy’r coed!  

Tracy Moseley

“
”

Cymaint o weithgareddau i’w gwneud, cymaint o brofiadau  

i’w rhannu. A phopeth o fewn ychydig filltiroedd.

BikePark Wales
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Beth? 
Y wal ddringo dan do mwyaf yng Nghymru, gyda chyfleusterau ogofa a dringo. Y tu 
allan mae cwrs rhaffau uchel, ceufadu, canŵio, byw yn y gwyllt a saethyddiaeth. A’r 
cyfan mewn dyffryn gwyrdd hardd. 

Pwy? 
Pob oedran. Teuluoedd, grwpiau a phobl sy’n mwynhau’r awyr agored. Os ydych 
yn rhoi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf, byddant yn cynnig hyfforddiant 
a chyfarpar. Os ydych yn brofiadol ac am wella ymhellach, mae hyfforddiant 
arbenigol ar gael. I grwpiau sydd am gael penwythnos llawn antur i ffwrdd, gallant 
gynnig amrywiaeth o weithgareddau sy’n cynnwys adeiladu rafft a theithiau 
cerdded yn y nos.

Ble? 
Ger Trelewis, sydd 10 munud oddi ar yr A470 yn Treharris.

Highlights
•  Amrywiaeth eang o weithgareddau ar un safle.
•  Dros 180 o lwybrau dringo dan do hyd at 18 metr o uchder.
•   Amgylchedd diogel i ddechreuwyr roi cynnig ar weithgareddau gyda hyfforddwyr 

profiadol.
•   Darperir popeth, o gychod ceufadu i offer saethyddiaeth a phren ar gyfer tanau 

byw yn y gwyllt.
•  Cyfleusterau newid/cawodydd.

Cyngor Jo
•  Rhowch gynnig ar yr Aerial Adventure newydd – mae’n her a hanner.
•  Lle gwych i grwpiau neu barti pen-blwydd.
•  Dilynwch y cyngor ynghylch pa fath o ddillad i wisgo
•  Dewch â’r teulu cyfan – perffaith o 8 i 88 oed.
•  Rhagor o wybodaeth yn www.summitcentre.org.uk

Mae’r tîm ymroddedig yn y Summit Centre yn sêr, yn cynnig 
y cydbwysedd perffaith o hyfforddiant, brwdfrydedd a hwyl. 
Caiff dechreuwyr eu hannog, caiff dringwyr profiadol eu 
herio, bydd pawb yn gadael wedi profi gwir antur. 

Jo Gambi

“

”

Yr anturiwr, mynyddwr a thorrwr record Guinness, 

Jo Gambi, sy’n ein rhoi yn y darlun

Rock UK Summit Centre
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Beth? 
Canolfan aml-weithgareddau wrth ochr Cronfa Ddŵr Pontsticill ym Mharc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda llety ar y safle. Ailagorwyd hen Ganolfan 
Weithgareddau Awyr Agored Dolygaer yn haf 2015 ar ôl i’r perchnogion newydd, 
Parkwood Leisure, ei hailwampio. Mae hyfforddwyr arbenigol yn cynnig antur 
ceunentydd, canŵio, ceufadu, adeiladu rafftio, drigo creigiau, ogofa, cyfeiriannu a mwy.

Pwy? 
Oedolion, plant, ysgolion, sgowtiaid, geidiau, grwpiau stag, partïon plu, grwpiau 
corfforaethol a milwrol. O weithgaredd pen-blwydd wyth oed i ymarfer adeiladu tîm 
heriol, gall Dolygaer gynnig y cyfan i chi.   

Ble? 
10 munud oddi ar yr A470, ger Cronfa Ddŵr Pontsticill, i’r gogledd o Ferthyr Tudful 

Uchafbwyntiau
•  Amrywiaeth o weithgareddau gyda phopeth wedi’i gyflenwi.
•  Golygfeydd godidog o fynydd Pen y Fan o’n safle.
•  Awyrgylch hwyl, cyfeillgar a diogel i roi cynnig ar weithgaredd newydd.
•  Llety i deuluoedd a grwpiau.
•   Ar agor drwy’r flwyddyn – gall y tywydd newid ond mae’r gweithgareddau ar gael o hyd.

Cyngor Mike
•  Wynebwch yr Antur Ceunentydd diwrnod llawn gyda naid pwll 18 troedfedd.
•   Gofynnwch am ein diwrnodau Dewis a Dethol – ffordd wych o roi cynnig ar sawl 

gweithgaredd.
•  Trefnwch lety yn Nolygaer a gallwch gael gostyngiad ar weithgareddau.
•  Arhoswch noson ychwanegol i archwilio ardal Merthyr Tudful.
•  Rhagor o wybodaeth yn www.parkwoodoutdoors.co.uk

Parkwood Outdoors Dolygaer

“

Barod i’r her?
•   Dringwch fynydd uchaf de Prydain, Pen y Fan 

(886m)

•   Cofrestrwch ar gyfer Hanner Marathon Merthyr 
www.merthyrrunningclub.org.uk

•   Seiclwch y Llwybr Tri Pharc sy’n cysylltu 
parciau’r sir yn y tri chwm www.sustrans.org.uk

•   Ewch ar nifer o deithiau yng Ngŵyl 
Gerdded y Cymoedd bob mis Medi www.
walesvalleyswalking.org.uk

Rheolwr y Ganolfan a cheufadwr brwd, Mike Smith, 

sy’n sôn am anturiaethau ym Mannau Brycheiniog.
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Rydyn ni’n griw hapus – mae gan bob un ohonom ni ein hoff 
gweithgaredd a sgiliau arbenigol, a phawb wrth eu boddau gydag antur. 
Mae gweld ymwelwyr yn mwynhau’r awyr agored yn ein gwneud yn hapus!    

Mike Smith
”

“



O 6,000 CC roedd 
pobl yn byw yn ardal 
Merthyr Tudful. Mae 
pennau saethau 
o Oes y Cerrig a 
chrochenwaith o’r 
Oes Efydd a ganfu 
lleol yn cael eu 
harddangos yn yr 
amgueddfa yng 
Nghastell Cyfarthfa.

69 - 96OC Roedd Caer Rhufeinig 
Penydarren yn gartref i dros 500 o 
filwyr ar safle yn edrych dros Afon 
Taf.

480 OC Gwnaed Tudful, merch 
Brychan, Brenin Sir Frycheiniog, 
yn ferthyr yn ystod cyrch 
paganaidd. Mae enw Merthyr 
Tudful yn deillio o’r digwyddiad 
hwn.

Tua 1760  Dechrau’r 
chwyldro diwydiannol

1781 Adeiladu’r Bont 
Haearn, y bont fwa haearn 
bwrw gyntaf yn y byd, yn 
Swydd Amwythig

43 OC Meddiannodd y Rhufeiniaid 
Brydain gan aros yno tan 410.

tua c. 785 OC Dechrau adeiladu 
Clawdd Offa – llinell o bridd a 
grëwyd gan Frenin Mersia i wahanu 
ei Deyrnas o Gymru.

1066 Brwydr Hastings

1215 Magna Carta

1348-1350 Y Pla Du

1485 Y Cymro Harri’r VII yn 
cael ei goroni’n Frenin Lloegr 
ar ôl Brwydr Bosworth

1642-1649 English Civil War

1270 Y Rhufeiniad yn 
adeiladu Castell Morlais

500-100 BC  
Dechreuodd y Celtiaid 
gyrraedd Prydain. 
Datblygwyd y Gymraeg o 
gangen o’r iaith Geltaidd 
o’r enw Brythoneg.

Hanes 
cynnar

1af - 10fed 
Ganrif

11eg - 17eg 
Ganrif

18fed  
Ganrif
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1759 
Nid oedd 
poblogaeth 
dyffryn Taf yn fawr ond, o fewn 25 
mlynedd, sefydlwyd pedwar gwaith 
haearn: Dowlais, Plymouth, Cyfarthfa 
a Phenydarren. Dyma ddechrau 
‘Merthyr ddiwydiannol’. Tyfodd y 
cymunedau a ddatblygwyd o 
amgylch y gweithfeydd haearn i 
ffurfio un dref fawr, Merthyr Tudful.

1793 Codwyd y bont tramffordd 
haearn bwrw a thraphont dŵr fwyaf 
y byd, Pont y Cafnau, i gyflenwi 
calchfaen a dŵr i Weithfeydd 
Haearn Cyfarthfa. Mae cerddwyr 
yn dal i’w defnyddio heddiw.

1798 Agorwyd Camlas Sir 
Forgannwg o Ferthyr Tudful i 
Gaerdydd. Mae bellach yn rhan o 
lwybr seiclo a cherdded Taith Taf. 
Llwybr seiclo a cherdded.



Atyniadau twristaidd 
newydd yn cynnwys:

•  Bike Park Wales, parc 
beicio mynydd gorau’r DU

•  Parkwood Outdoors 
Dolygaer, canolfan 
gweithgareddau awyr 
agored ger Cronfa Ddŵr 
Pontsticill

•  Canolfan Soar, theatr 
ddwyieithog, siop a chaffi

•  Pentref Hamdden gyda 
chanolfan hamdden, parc 
sglefrio a sinema

•  Redhouse, canolfan 
gelfyddydau yn y Neuadd 
Dref ar ei newydd wedd

•  Ardystio Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog  fel 
Gwarchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol

1904 Diwygiad crefyddol yng Nghymru

1916   Daeth Lloyd George y Cymro cyntaf i 
ddod yn Brif Weinidog

1948  Dechreuwyd y Gwasanaeth  
Iechyd Gwladol

1930-31 Y Dirwasgiad Mawr

1939-45  Rhyfel Byd II

1984-85 Streic y Glowyr

1801 Cyfrifiad cyntaf Prydain

1805  Lladdwyd y Llyngesydd yr Arglwydd Nelson ym  
mrwydr Trafalgar

1833  Diddymu caethwasiaeth drwy’r Ymerodraeth Brydeinig

1845-52 Newyn tatws Iwerddon

1871 Cyfreithloni undebau llafur

1897 Jiwbilî Diemwnt y Frenhines Victoria

19eg  
Ganrif

20fed  
Ganrif

21ain  
Ganrif
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1801 Sefydlwyd Merthyr Tudful 
fel tref fwyaf Cymru gyda 
phoblogaeth o 7,705.

1802 Ymwelodd Nelson â 
Gwaith Haearn Cyfarthfa lle 
gwnaed magnelau. Yn fuan 
wedi hynny datblygodd yn waith 
haearn mwyaf y byd.

1804 Gwnaeth trên locomotif 
stêm cyntaf y byd dynnu llwyth 
ar hyd tramffordd o Ferthyr i 
Abercynon. Mae’r llwybr bellach 
yn llwybr seiclo/cerdded wedi’i 
enwi ar ôl y cynllunydd locomotif 
Trevithick.

1825 Adeiladwyd Castell 
Cyfarthfa ar gyfer William 

Crawshay II.

1831 Gwrthryfel 
Merthyr: 
protestiodd 
gweithwyr 
ynghylch 
amodau 

anfoddhaol a chodwyd baner 
goch fel eu symbol gwrthryfel. 
Lladdwyd 24 o bobl a chrogwyd 
Dic Penderyn am achos honedig 
o glwyfo milwr. Mae’r merthyr 
dosbarth gweithiol hwn wedi’i 
gofio mewn plac yn Llyfrgell 
Ganolog Merthyr Tudful

1841 Adeiladodd Brunel 
Reilffordd Dyffryn Taf o Ferthyr i 
Gaerdydd

1868 Cysylltwyd rheilffordd o 
Ferthyr i Aberhonddu. Mae’r 
ddwy draphont osgeiddig 
bellach yn rhan o Daith Taf.

1870 Sefydlodd John Hughes o 
Ferthyr dref Hughesovka yn 
Rwsia, gan sefydlu gweithfeydd 
haearn a phyllau glo. Mae 
bellach yn rhan o ddinas 
Donetsk yn Ukrain

1900 Daeth James Keir Hardie yn AS

1911 Poblogaeth fwyaf erioed: 80,991

1925 Ganwyd y cynllunydd ffasiwn Laura 
Ashley yn Nowlais.

1927 Etholodd y dref Faer benywaidd, 
Mary Ann Edwards, cyn i ferched cael 
hawliau pleidleisio cyfartal.

1939-45 Daeth ffatrïoedd yn ystod y rhyfel 
â chyflogaeth yr oedd mawr ei angen.

1948 Agorwyd Ffatri Hoover, gan gyflogi 
350 o bobl.

1957 Creu Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

1980 Agor Rheilffordd Mynyddig 
Brycheiniog.

1989 Cau Cloddfa Ddrifft Trelewis.

1991 Cau Deep Navigation.

1993 Cau  Taf Merthyr.

1997 Adfer cyn safleoedd pyllau glo i greu 
Parc Taf Bargoed a wal ddringo dan do 
fwyaf Cymru yn Rock UK Summit Centre.

2008 Cymerodd Cyngor Sir Merthyr 
gyfrifoldeb dros redeg y Parc.



Morgan Chambers 
Mae diddordeb oes Morgan 
Chambers mewn hanes 
a’r amgylchedd yn deithio 
o deithiau cerdded yn hir 
o amgylch Merthyr Tudful 
gyda’i dad, a oedd yn 
gweithio yng Ngweithfeydd 
Dur Cyfartha fel person 
ifanc yn ei arddegau yn 
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Daeth Morgan i wybod yn 
fuan na wnaeth hanes 
Merthyr Tudful ddechrau 
yn 1765 pan agorwyd y 
gwaith haearn cyntaf: fe 
wnaeth ymsefydlwyr o’r 
Oes Efydd, y Rhufeiniaid a’r 
Normaniaid adael eu marc 
ar yr ardal. Fel Cadeirydd 
Ymddiriedolaeth Adfywio 
Treftadaeth Merthyr 
Tudful, mae Morgan yn 
gweld dyfodol Merthyr 
Tudful yn cysylltu â hanes 
cyfoethog yr ardal, gyda 
nifer o brosiectau ar y 
gwell i warchod a 
dehongli safleoedd 
hanesyddol ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.

Cyngor Morgan: Taith Trevithick

“ Ewch ar daith gerdded a seiclo naw milltir o 
Benydarren tuag at y de i Abercynon ac rydych yn 
dilyn tramffordd a oedd yn cysylltu tri gweithfeydd 
haearn Merthyr i fan llwytho ar Gamlas Sir 
Forgannwg. Yma yn 1804 y gwnaed hanes pan 
ddaeth locomotif Penydarren, a adeiladwyd gan 
ddyn o Gernyw Richard Trevithick, y locomotif 
rheilffordd pŵer stêm cyntaf erioed i dynnu llwyth 
ar reilffordd. Gwnaed bet o 500 gini rhwng dau 
feistr haearn lleol  i weld a allai dynnu 10 tunnell 
o haearn. Ar ôl sawl awr cwblhaodd y locomotif y 
daith ar ôl gludo nid yn unig yr haearn ond hefyd 
70 o deithwyr! Roedd hynny 25 mlynedd cyn i 
Roced Stephenson gystadlu yn Nhreialon Rainhill 
yn Rheilffordd Lerpwl a Manceinion – a oedd fwy 
na thebyg yn rhedeg ar reilffordd a wnaed ym 
Merthyr. Ar hyd y llwybr gallwch weld golygfeydd 
hyfryd o’r dyffryn, bywyd gwyllt cyfoethog a 
marcwyr yn nodi arwyddocâd hanesyddol 
lleoliadau amrywiaeth. Am ffordd wych o ddysgu 
am hanes.” 

Hen wlad fy nhadau
Preswylwyr lleol yn dadlennu rhai o’r llefydd gorau i ddarganfod 
treftadaeth Merthyr Tudful a’r pethau llai enwog.
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Cerydd Williams 
Fel un o staff blaen 
y tŷ yng Nghastell 
Cyfarthfa, mae Cerydd 
mewn safle perffaith i 
sicrhau bod ymwelwyr 
yn frwdfrydig ynghylch 
Merthyr Tudful. Ar ôl 13 
mlynedd yn y swydd, 
mae hi’n dal i achub 
ar bob cyfle i ddysgu 
mwy am hanes y dref 
ac yn mwynhau’r her 
o ateb cwestiynau 
ymwelwyr. Mae ei 
hyfforddiant diweddar 
fel Llysgennad yn rhoi 
profiad ymarferol iddi 
o’r holl atyniadau yn yr 
ardal. Yn ogystal â hyn 
mae ei gwybodaeth leol 
ac fe welwch sut mae’n 
addasu amserlenni 
teithio i ymwelwyr. 
Os nad yw’n gwybod 
yr ateb, gallwch fod 
yn sicr ei bod hi’n 
adnabod rhywun sy’n 
gwybod. 

Cyngor Cerydd: Castell Cyfarthfa

“ Allwch chi ddim dod i Ferthyr Tudful a pheidio â dod 
i Gyfarthfa! Mae’r Parc Cyfarthfa Gradd II rhestredig 
yn edrych dros y dref a gweddillion y gweithfeydd 
haearn a greodd y fath gyfoeth i’r teulu Crawshay. Yn 
y canol mae’r tŷ meistr haearn mwyaf godidog yng 
Nghymru, sy’n cael ei adnabod fel Castell Cyfarthfa 
oherwydd y top sy’n debyg i gastell. Mae bellach yn 
gartref i amgueddfa ac oriel gelf sy’n adrodd stori 
Merthyr Tudful o’r cyfnod Rhufeinig i ddiwedd yr 
20ain ganrif. Mae’r arddangosfa eclectig yn cynnwys 
y chwiban stêm cyntaf, y bocs balot pleidleisio cyntaf 
a ffrogiau gan Laura Ashley a Julien McDonald a 
gafodd eu geni ym Merthyr. Gerllaw mae Bwthyn 
Joseph Parry lle welwch cartref arferol gweithiwr 
haearn medrus, ac, yn Nhŷ Injan Ynysfach, gallwch 
ddarganfod mwy am y gwaith caled a’r dyfeisgarwch 
a adeiladodd ymerodraeth Crawshay. Mae Parc 
Cyfarthfa yn lle gwych i ddechrau eich ymweliad 
â Merthyr Tudful. Cysylltwch â ni pan fyddwch yn 
cynllunio ymweliad neu ffoniwch yma ar ôl cyrraedd. 
Mae ein horiau agor i’w gweld yn www.cyfarthfa.com. 
Dywedwch wrthym beth sydd gennych ddiddordeb 
ynddo ac fe wnawn ni awgrymu llefydd y byddwch 
wrth eu bodd â nhw gan gwneud eich ymweliad yn 
un i’w gofio.”
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Rhagor o wybodaeth
www.cyfarthfa.com  ı  www.trevithicktrail.co.uk  ı  www.visitmerthyr.co.uk

Merthyr Tydfil Historical Society www.mths.co.uk

Cymdeithas Hanesyddol Merthyr Tudful www.oldmerthyrtydfil.com

Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg (cangen Merthyr Tudful) www.glamfhs.org.uk

Hyfforddiant Llysgennad Cymru www.ambassadortrainingwales.com



Ble gallaf   
fynd â’r   
teulu?
Syniadau am ddiwrnodau llawn 

hwyl i’w cofio ym Merthyr Tydfil

I bob oed, ym mhob tywydd
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Ar fynd  
o hyd

Nid yw BikePark Wales ar gyfer y 
beiciwr mynydd profiadol yn unig. 
Mae Llwybr y Moch Daear cylchol 
1km o hyd yn cynnig cyflwyniad 
gwych i feicio mynydd i oedolion a 
phlant sy’n seiclwyr cymwys. Mae’n 
well archebu tocynnau a helmedau 
ymlaen llaw ar-lein.

Mwy i’w fwynhau: Canŵio a cheufadu 
yn Parkwood Outdoors Dolygaer. 
Antur o’r awyr a dringo yn Rock UK 
Summit Centre. Nofio a sleidiau yng 
Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful.

Hwyl  
am ddim

Mae’r lleoliad coediog hardd yng 
Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant 
yn cynnig ardal i chwarae, parc 
sgiliau beicio mynydd i blant ifanc 
a theithiau cerdded sy’n addas i 
gadeiriau olwyn a bygis.  

Mwy i’w fwynhau: Ewch am daith 
feiciau i’r teulu o amgylch y llynnoedd 
ym Mharc Taf Bargoed. Mwynhewch 
y gweithgareddau teuluol sy’n rhan o 
wyliau canol tref Merthyr Tudful.

Pobl ifanc 
ACTIF 

Os ydynt yn mwynhau BMX, bwrdd 
sgrialu neu llafn roliau, mae’n 
rhaid mynd i barc sglefrio Sk8topia 
ym Mhentref Hamdden Merthyr 
Tudful. Gyda’r Ganolfan Hamdden 
drws nesaf gydag amrywiaeth o 
weithgareddau i’r teulu i gyd.  

Mwy i’w fwynhau: Dringo yn Rock 
UK Summit Centre, beicio mynydd 
yn Bike Park Wales neu ganŵio yn 
Parkwood Outddors Dolygaer: i gyd yn 
llefydd cŵl sy’n addas i ddechreuwyr 
a rhai profiadol.

Plant  
bach

Mae parciau chwarae hyfryd ym 
Mharc Taf Bargoed ger Trelewis a 
Pharc Cyfarthfa lle mae digon o le i 
ddefnyddio egni a’r Splash Pad llawn 
hwyl er mwyn oeri yn yr haf.

Mwy i’w fwynhau: Ar ddiwrnodau 
oerach, beth a ddianc i Gastell 
Cyfarthfa lle mae taflenni 
gweithgareddau a dillad gwisgo i fyny, 
neu beth am ardaloedd chwarae 
meddal yn Adventureland a Giddy 
Kiddy.
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Teuluoedd 
estynedig

Mae gan Barc Cyfarthfa ddigon i’w 
gynnig i bawb am ddiwrnod cyfan. 
Mae’r Castell yn cynnwys amgueddfa 
a chasgliadau celf gyda theithiau 
sain mewn nifer o ieithoedd. Y tu 
allan, bydd plant wrth eu bodd gyda’r 
rheilffordd model, cwrs golff naw 
twll, cyrtiau tenis neu ymlwybro o 
amgylch y llyn a thrwy’r coetiroedd. 
Mae’r rhaglen digwyddiadau drwy 
gydol y flwyddyn ar gyfer pob oed 
gan gynnwys gweithgareddau 
garddwriaethol, gweithdai hanes a 
phadlo yn y pwll. 

Mwy i’w fwynhau: Beth am bacio 
picnic gan fynd i Gronfa Ddŵr 
Pontsticill, naill ai mewn car neu ar 
Reilffordd Mynydd Brycheiniog. Mae 
digwyddiadau i’r teulu yng nghanol y 
dref yn cynnwys Gŵyl Fwyd, Gŵyl 
Blant a marchnad Nadolig.

Pan mae'n 
bwrw

Yng Nghymru, yn anochel, bydd 
rhai diwrnodau gwlyb ond nid oes 
rhaid i’r hwyl ddod i ben. Ewch i’r wal 
ddringo dan do 18 metr o hyd, ardal 
ddringo a system ogofa artiffisial yn 
Rock UK Summit Centre. Darperir yr 
hyfforddiant a’r cyfarpar. 

Mwy i’w fwynhau: Beth am weld y 
ffilmiau diweddaraf yn y sinema wyth 
sgrin ym Mhentref Hamdden Merthyr 
Tudful a’r brandiau mawr ym Mharc 
Manwerthu Cyfarthfa ger canol y dref. 

Meddyliau 
chwifrydig

Mae dysgu yn hwyl yn Rheilffordd 
Mynydd Brycheiniog. Mae trenau 
locomotif yn cario’r cerbydau ym 
mhob tywydd o Ferthyr Tudful heibio 
cronfeydd dŵr hardd ac i mewn i’r 
mynyddoedd. Galwch draw i Bontsticill 
i weld y casgliad o injâns stem a 
gorffennwch eich ymweliad yn y 
gweithdai lle caiff y locomotifs eu hadfer.

Mwy i’w fwynhau: Ewch ar daith 
ar Reilffordd Model Cyfarthfa neu 
holwch y staff llawn gwybodaeth yng 
Nghastell Cyfarthfa.

Anturwyr 
awyr agored

Nabod rhywun tebyg i Bear Grylls? 
Ar gwrs byw yn y gwyllt yn Rock UK 
Summit Centre, bydd oedolion a 
phlant yn darganfod pethau newydd 
am natur, dysgu gwneud tân a rhoi 
cynnig ar dechnegau byw yn y gwyllt.  

Mwy i’w fwynhau: Chwiliwch am 
adar a bywyd gwyllt arall ym Mharc 
Taf Bargoed neu beth am gerdded 
ceunentydd yn Parkwood Outdoors 
Dolygaer.

Ewch i
www.adventureland-merthyr.co.uk
www.bikeparkwales.com
www.breconmountainrailway.co.uk
www.cyfarthfarailway.co.uk
www.cyfarthfashopping.com
www.merthyrleisure.co.uk

www.myvue.com
www.parkwoodoutdoors.co.uk
www.summitcentre.org.uk
www.superbowluk/merthyr/ 
www.visitmerthyr.co.uk
www.welovemerthyr.co.uk
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Mae bara lleol wedi dod yn bell ers 
i’r bobl weiddi ‘bara a chaws’ yng 
Ngwrthryfel Merthyr pan wnaeth 
protestwyr fynnu cael cyflog digonol 
ar gyfer y bwydydd hyn. Mae hanes 
hir Merthyr Tudful o groesawu 
cenhedloedd gwahanol, a gafodd 
eu denu gan yr addewid o waith, 
wedi arwain at fwydydd eclectig, 
p’un a fyddwch yn dewis bwyta 
allan neu brynu rhywbeth i fynd 
adref gyda chi.

Ewch i www.visitmerthyr.co.uk/food  
i gael manylion am ein cyflenwyr 
bwyd a diod a lle y gallwch brynu 
eu cynnyrch blasus.

Bara a chaws
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Pastai Merthyr
Mae’n siŵr bod y rhan fwyaf o 
basteiod Merthyr Tudful yn cael eu 
cynhyrchu gan Peter’s Pies, brand 
cenedlaethol a ddechreuodd yn y 
dref yn y 1950au. Ond, yn ddiweddar, 
fe wnaeth y cogydd Stephen Terry o 
fwyty’r Hardwick yn y Fenni mewn 
ymateb i her gan BBC Radio 4 i greu 
pryd newydd i’r dref. Wedi’i ysbrydoli 
gan anecdotau a chynhwysion lleol, 
nod Pastai Merthyr yw dal hanfod 
y dref ar blât. Gan adlewyrchu 
dylanwad prydau gwerinwyr 
Eidalaidd, mae’n fara sawrus mewn 
haenau a phwdin cig eidion gyda 
chawl cig eidion a chaws Caerffili. Ac 
mae’r pryd wedi’i gynnwys yn ei lyfr 
cyntaf, ‘Inspired By...’

Tsili y dyffryn
Mae’r tîm tad a mab yn tyfu pob math 
o tsili ac yn eu troi yn sawsiau ysgafn, 
poeth a phopeth iawn! Maent ar 
gael ar-lein, o Farchnad y Ffermwyr 
a’r delicatessen newydd Deli of the 
Valley. www.chilliofthevalley.co.uk

Aur Merthyr
Beth am brynu jar o’n mêl lleol 
yn Ystafelloedd Te Castell Popty 
yng Nghyfarthfa neu o Farchnad 
y Ffermwyr. Mae’n casglu o 64 o 
gychod gwenyn ar draws yr ardal 
– ar ffermydd, mewn gerddi ac ar 
randiroedd – sy’n cael eu cadw 
gan wirfoddolwyr a phobl sy’n 
cadw gwenyn o Ferthyr Tudful a 
Chymdeithas Naturiaethwyr yr Ardal.
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Blogwyr bwyd
Gyda thwf blogio, mae’r tair chwaer 
Chiappa wedi hyrwyddo eu hoffter am 
goginio Eidalaidd syml a oedd wrth 
wraidd eu magwraeth ym Merthyr 
Tudful. A bellach mae Michela wedi’i 
enwi mewn rhestr o’r blogwyr fideo 
mwyaf dylanwadol gan famau ar 
YouTube.  
www.thechiappas.com

Bwyd Cymreig
Yng Nghaffi Cwtsh yng Nghanolfan 
Soar gallwch fwyta prydau Cymreig fel 
cawl a phice ar y maen ond gallwch 
eu harchebu yn Gymraeg, hefyd. 
Dyma canolfan siaradwyr Cymraeg 
ym Merthyr ac mae’n cynnig croeso 
cynnes i siaradwyr Saesneg hefyd!

Marchnad 
Ffermwyr
Gallwch gael cynnyrch lleol ar  
ddydd Gwener cyntaf bob mis  
ar y Stryd Fawr, 10am-2pm  
www.merthyrfarmersmarket.org.uk

Cig Mynydd Cymru
Mae’r siop gigydd hon yn Nhreharris 
yn arbennig. Dyma ganolfan 
fanwerthu gydweithredol pum teulu 
ffermio lleol i werthu eu cig gwartheg 
duon Cymreig a chig oen mynydd 
Cymreig, gan gynnwys ystod organig. 
www.cigmynyddcymru.co.uk 
Gallwch flasu pa mor ddaw yw’r cig 
ym mwyty Stables View yn Nowlais 
y mae’r fwydlen wedi’i chreu yn 
seiliedig ar gynnyrch lleol o ansawdd. 
www.stableviews.com



Seiclo
Diwrnod allan
Ewch ar daith gylchol 18 milltir drwy 
ddilyn Llwybr Trevithick naw milltir 
o Ferthyr Tudful o ochr ddwyreiniol 
y dyffryn i Pontygwaith a dychwelyd 
ar hyd Llwybr Taf ar ochr orllewinol y 
dyffryn. Ar gyfer llogi beiciau, syniadau 
am lwybrau a hyd yn oed canllaw ar 
feic, cysylltwch â Gethin MTB. Byddant 
yn mynd â chi ar feic i ddechrau’r 
llwybr llinol neu eich casglu ar y 
diwedd. Mae’n ddelfrydol os ydych 
awydd taith un ffordd i lawr Taith Taf.

Arhosiad byr
Dechreuwch yn Aberhonddu a seiclwch 
y 55 milltir Llwybr Taf i Gaerdydd – 
mae’r rhan fwyaf i lawr yr allt. Arhoswch 
dros nos ym Merthyr Tudful a chewch 
gyfle i seiclo’r tirwedd mwyaf heriol 
yn Bike Park Wales sy’n cysylltu’n 
uniongyrchol â’r llwybr. Mae’r Three 
Parks Trail 13 milltir yn llwybr llinol 
hardd arall, yn rhydd o draffig ac 
mae’n mynd â chi drwy ddyffrynnoedd 
gwyrdd, ar draws traphont hanesyddol 
a hen reilffyrdd, gan orffen ym Mharc 
Taf Bargoed. Neu beth am fynd i mewn 
i Ferthyr Tudful pan wnaethoch chi 
seiclo y Llwybr Celtaidd 377 milltir.

Angen gwybod
www.gethinmtb.com
www.mytafftrail.co.uk
www.sustrans.org.uk  
www.trevithicktrail.co.uk
www.visitmerthyr.co.uk
www.bikeparkwales.com

Newid
cyflymder

Amserlenni teithiol wedi’u 
dewis yn ofalus sy’n cyfuno 
eich hoff ddiddordebau gyda ein 
lleoliadau gorau

Pysgota
Diwrnod allan
Yn llawn Brithyll Brown a’r Enfys, mae’r 
llyn ym Mharc Taf Bargoed yn darparu 
cyfleuster pysgota o safon uchel a 
phlatfformau a llwybrau hygyrch. 
Prynwch drwydded dydd yn y parc o’r 
Bwthyn Pysgota (01443 414988) neu 
Caffi Scoops (01443 413725). Mae 
llyn Parc Cyfarthfa yn boblogaidd gyda 
physgotwyr o bob oed – cysylltwch â 
Chymdeithas Bysgota Merthyr Tudful i 
brynu trwydded dydd.

Seibiant byr
Ar ôl lleoliad tawel Parc Taf Bargoed, 
treuliwch ddiwrnod yng nghronfa ddŵr 
2½ filltir  Pontsticill neu bysgota yn afon 
Taf, afon gwych ar gyfer brithyllod. 
Arhoswch tan y cyfnos ac mae’n bosibl 
y gwelwch ddyfrgi. Gallwch gael 
trwyddedau gan Gymdeithas Bysgota 
Merthyr Tudful. Mae Rheilffordd Mynydd 
Brycheiniog ar yr ochr orllewinol ac 
mae teithiau hyfryd ar hyd Taith Taf sy’n 
mynd heibio’r ochr orllewinol.

Need to know
www.mtaa.co.uk
www.mytafftrail.co.uk
www.sustrans.org
www.visitmerthyr.co.uk
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Golff
Diwrnod allan
Dewiswch o ddau gwrs golff rhostir: 
Clwb Golff Merthyr Tudful (Cilsanws) a 
Chlwb Golff Castell Morlais. Yn y ddau 
achos, mae’r golygfeydd o Fannau 
Brycheiniog a’r tawelwch yn drawiadol. 
Mae hefyd Clwb Golff Whitehall naw twll 
ger Treharris.

Seibiant byr
Mae amser i fwynhau’r tri chwrs golff, 
ac os byddwch yn aros yn ffermdy 
hunanarlwyo yng Nghlwb Golff Castell 
Morlais chi fydd y cyntaf ar y cwrs. 
Yn ddiweddarach mwynhewch daith 
ar Reilffordd Mynydd Brycheiniog neu 
archwiliwch weddilliol Castell Morlais – 
mae’r crypt sydd wedi goroesi yn dyst 
o gastell a oedd unwaith yn drawiadol. 
Gellir gweld y dewis llawn o lety yn yr 
ardal www.visitmerthyr.co.uk/where-
to-stay.

Angen gwybod
www.morlaisgolf.com
www.mtgc.co.uk   
www.visitmerthyr.co.uk
www.whitehallgolfclub1922.co.uk

Cerdded
Diwrnod allan
Cerddwch gymaint neu gyn lleied o lwybr 
naw milltir Trevithick ag y dymunwch. 
Mae byrddau dehongli ar hyd y llwybr 
yn cynnig ffeithiau diddorol am hanes 
yr ardal. I gael taith wahanol, beth am 
roi cynnig ar geocaching sy’n cynnwys 
defnyddio cliwiau a thechnoleg GPS i 
ddod o hyd i ‘drysor’ cudd? Mae 
dwsinau o geocaches yn yr ardal hon, i 
gyd yn barod i gael eu canfod. Mae’n 
aml yn ffordd o gael yr holl deulu i gael 
diddordeb yn y daith! Gallwch weld 
rhagor o syniadau am daith gerdded yn 
www.visitmerthyr.co.uk/activities.

Seibiant byr
Beth am gerdded rhan neu holl lwybr 
Taith Taf 55 milltir rhwng Aberhonddu a 
Chaerdydd. Ar gyfer y rhan fwyaf mae’n 
rhydd o draffig ac yn dilyn afon Taf yn 
agos, gyda Merthyr tua hanner ffordd ar 
hyd y llwybr llinol. I’r gogledd o Ferthyr 
byddwch yn mynd heibio dwy traphont 
garreg drawiadol cyn anelu at Fannau 
Brycheiniog. Fel arall, beth am lwybr 
llinol 36 milltir Ffordd Coed Morgannwg 
rhwng Merthyr Tudful a Pharc Margam, 
yn dilyn llwybrau hynafol o darddiad 
Celtaidd. Bydd Cerddwyr Merthyr yn 
eich croesawu ar eu teithiau rheolaidd 
bob dydd Sadwrn.

Angen gwybod
www.geocache.com
www.ldwa.org.uk
www.merthyrramblers.org.uk
www.mytafftrail.co.uk     
www.trevithicktrail.co.uk
www.visitmerthyr.co.uk
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7
rheswm i ymweld  
â chanol tref  
Merthyr Tudful
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    Gwyliau 
gwych 

Mae rhywbeth bob amser yn 
digwydd ym Merthyr Tudful. 
Digwyddiadau blynyddol 
mawr gan gynnwys y Pentref 
Byd-eang, Fiesta Tsili, Gŵyl 
Fwyd, Gŵyl Deuluol yr haf a 
Gŵyl Blant yn yr hydref. Mae 
gŵyl y Nadolig yn gyfoeth o 
ddigwyddiadau gan ddechrau 
gyda cynnau’r goleuadau 
ddiwedd Tachwedd.

Edrychwch beth sy’n  
digwydd nawr   
www.visitmerthyr.co.uk/events

1
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    Marchna-
doedd 
Bywiog

Mae’r farchnad dan do, uwchben 
canolfan siopa Santes Tudful, 
yn lle gwych i siopa chwe 
diwrnod yr wythnos (dydd Llun 
i ddydd Sadwrn). Dewch draw 
ar ddydd Mawrth neu ddydd 
Sadwrn ac mae’r stryd fawr 
yn llawn stondinau marchnad 
lliwgar. Mae cynnyrch tymhorol 
a nwyddau lleol i’w gweld ym 
Marchnad y Ffermwyr ar ddydd 
Gwener cyntaf bob mis.

www.visitmerthyr.co.uk

3

   Gwylio 
Sioe 

Mae hen neuadd y dref yn adeilad 
rhestredig Gradd II yng nghalon 
y dref. Mae bellach yn cael ei 
adnabod fel y Redhouse ac 
mae’n ganolfan i’r celfyddydau 
ac yn cynnig rhaglen o sioeau a 
digwyddiadau. Ym Mhontmorlais, 
ardal ar ben gogleddol y dref, 
mae Canolfan Soar sef canolfan 
gweithgareddau Cymraeg, yn 
cynnal cynyrchiadau drama a 
chyngherddau yn Gymraeg a 
Saesneg.

www.redhousecymru.com 
www.theatrsoar.co.uk

4

    I Edmygu  
a Dysgu 

Mae treftadaeth adeiledig 
cyfoethog Merthyr yn dyst i 
gyfoeth diwydiannol y dref. 
Ymlwybrwch drwy’r strydoedd 
a dewch ar draws adeiladau, 
placiau a cherfluniau sy’n 
awgrymu gorffennol amrywiol 
Merthyr Tudful, o greiriau y 
chwyldro diwydiannol fel Tŷ Injan 
Ynysfach i draddodiad bocsio 
enwog y dref. 

Rhagor o wybodaeth  
www.visitmerthyr.co.uk/heritage

2

    Bwyta pice 
ar y maen 
ffres

“Dysgais Jamie Oliver sut i wneud 
pice ar y maen.” Dyna yw moment 
o enwogrwydd Chris Jones, sy’n 
gwneud ac yn gwerthu dros 
1,000 o bice ar y maen yn ei 
stondin ym Marchnad Dan Do 
Merthyr Tudful. Mae Jamie 
Oliver hyd yn oed wedi cynnwys 
y rysáit yn ei lyfr Jamie’s Great 
Britain. Maent yn flasus iawn yn 
dwym o’r gradell, ond maent yn 
cadw’n dda felly gallwch fynd â 
nhw gartref gyda chi.

www.visitmerthyr.co.uk/food

5



Am fwy o resymau ewch i 

www.visitmerthyr.co.uk
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    Blasau 
Cosmopolitan 

Mae Merthyr Tudful wedi bod â diwylliant caffis 
cryf ers i fewnfudwyr Eidalaidd ddechrau agor 
caffis, parlyrau hufen iâ a siopau pysgod a 
sglodion o’r 1880au ymlaen. Er mai dim ond 
un caffi Eidalaidd sydd ar ôl, mae cyfoeth o 
lefydd eraill i fwyta gan gynnwys tafarndai, 
bwytai, caffis a thecawê. Maent yn cynnig 
blasau o Bortiwgal, Sbaen, India, Tseina, Twrci, 
Bangladesh, Tunisia ac – wrth gwrs – Cymru. 
Mae llefydd newydd ac amrywiol i gymdeithasu 
dros fwyd da yn parhau i ymddangos yn y 
dref sydd, ynghyd â siopau annibynnol yn 
gwerthu cynnyrch lleol, marchnadoedd 
ffermwyr a gwyliau bwyd yn helpu Merthyr 
Tudful i feithrin a thyfu enw da am fwyd.

7   Myfyrdod  
Tawel 

Arhoswch am funud yn Llys Janice Rowlands – y man 
cyhoeddus ar ben deheuol y dref – i edmygu’r ffynnon 
haearn addurnol i gofio am Lucy Thomas, sef ‘Mam 
masnach glo stêm Cymru’. Mae’r eglwys 19fed ganrif gyda 
thwr y cloc ar y sgwâr sydd wedi’i enwi ar ôl Tudful, un o 
ferched Brychan, Brenin Sir Frycheiniog. Yn ôl rhai ysgrifau 
hynafol, daeth yn ferthyr yma tua 480. Mae enw’r dref yn 
deillio o’i merthyrdod: Merthyr Tudful.

6

7
rheswm i ymweld â  
Merthyr Tudful 
canol y dref 



Golygfeydd 360o

Un peth nad ydym yn brin ohono ym 
Merthyr Tudful yw lle. Archwiliwch 
dirweddau gwyllt Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog yn y dydd ac 
edmygwch y nefoedd uwchben ar 
noson serog. Ymlaciwch gyda llyfr 
yng ngerddi taclus Parc Cyfarthfa neu 
chwiliwch am fywyd gwyllt ym Mharc 
Taf Bargoed ger Treharris, hen safle tri 
phwll glo, sydd bellach yn barc Baner 
Werdd. Waeth pa fath o le rydych yn ei 
fwynhau fwyaf, mae ar gael i chi yma.

10o 20o 30o 
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I’r rhai sy’n mwynhau’r sêr
Y Bannau Brycheiniog yw un o ddim ond saith 
Gwarchodfa Awyr Dywyll yn y byd. Mae cronfeydd 
dŵr Pontsticill a Llwyn Onn yn fannau llawn 
awyrgylch ar gyfer arsylwi awyr y nos. Cewch 
eich rhyfeddu o’r hyn a welwch, hyd yn oed 
heb delesgop! Nid oes cyfleusterau penodol ar 
y safleoedd hyn felly ewch â chadair plygu gyda 
chi, gwisgwch yn gynnes ac eisteddwch yn ôl gan 
edrych i fyny. Os hoffech edrych drwy delesgop 
neu weld planetariwm symudol, chwiliwch allan 
am ddigwyddiadau achlysurol a gynhelir gan 
gymdeithasau seryddol lleol. 

www.breconbeacons.org/stargazing 
www.hovastronomy.org.ukbreconbeacons.org/stargazing 
www.hovastronomy.org.uk



I wylwyr adar
Mae’n rhaid mynd i Barc Taf Bargoed! 
Mae’n fan poblogaidd gyda gwylwyr 
adar yn ne’r bwrdeistref sirol. Mae’r 
llynnoedd yn y parc Baner Werdd yn 
denu’r trochwr, glas y dorlan, iâr fach y 
dŵr, cotiar, gwyach bach, hwyaden wyllt 
a’r crëyr glas. Roedd unwaith yn safle 
tri phwll glo ond bellach mae ansawdd 
y dŵr yn rhagorol ar gyfer bywyd gwyllt 
– caiff ei hidlo drwy un o welyau cyrs 
mwyaf Ewrop. Mae dros 60 o adar ac 
20 o rywogaethau o bili pala yn cael 
eu denu i’r cyfoeth o gynefinoedd yn y 
parc. Mewn man lle roedd glo arfer cael 
ei gloddio, mae’r barcud coch bellach 
yn hedfan drosto.

www.visitmerthyr.co.uk/attractions

I ffotograffwyr
Beth am ddal y golygfeydd helaeth a 
golau anhygoel y Bannau Brycheiniog. 
Gellir gweld rhai o’r golygfeydd gorau o’r 
copaon canolog (Corn Du, Pen y Fan 
a Chribyn) o Gronfa Ddŵr Pontsticill. 
Cynhelir gweithdai ffotograffiaeth gan 
arbenigwyr lleol a fydd yn eich helpu 
i dynnu llun perffaith o’n copaon, 
afonydd a hyd yn oed y Llwybr 
Llaethog.  www.visitmerthyr.co.uk

I’r rhai sy’n hoff  
o hanes
Trefnwch le ar y daith dywys reolaidd 
o amgylch Parc Cyfarthfa ar ddydd 
Iau cyntaf bob mis. Caiff ei arwain gan 
barcmon a byddwch yn dysgu am 
hanes y parc trawiadol 160 acr hwn a 
meistri haearn Crawshay.  
Archebu: 07912 774631.

www.visitmerthyr.co.uk/attractions

I deuluoedd
Ar y daith gylchol drwy Goedwig 
Penmoelallt mae cerfluniau i’w gweld, 
a gellir lawrlwytho amrywiaeth eang o 
daflenni gweithgareddau i blant www.
merthyrnats.org.uk. Yn ystod gwyliau’r 
ysgol, Parc Taf Bargoed yw’r lle i wylio 
adar, padlo mewn pylla, adnabod 
trychfilod a theithiau ystlumod.

www.visitmerthyr.co.uk/attractions
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I’r rhai sy’n hoffi gerddi
Mae Fferm Pontygwaith yn ardd 4½ acr croesawgar 
ger Taith Taf wrth Treharris. Mwynhewch y borderi 
lluosflwydd, llwybr gerdded wrth y llyn, gardd 
rosynnau a gardd Siapaneaidd o amgylch y ffermdy 
hwn o’r 17eg ganrif, ac edmygwch y bont ceffyl pwn 
cefngrwm restredig Gradd II sy’n pontio afon Taf. 
Gallwch gyrraedd yn y car neu alw draw wrth gerdded 
Taith Taf. Mae croeso i ymwelwyr rhwng Ebrill ac Awst. 

07784 871502 www.ngs.org.uk
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Sŵn  
Merthyr  
Tydfil

Mae cerddoriaeth yn bwysig yma.  
Mae wedi cynnal cenedlaethau o weithwyr  
o’r 19fed ganrif ac yn parhau i ffynnu,  
datblygu bondiau cymunedol cryf a galluogi  
rhyddid mynegi. Mae ysbryd y dref yn amlwg  
hefyd yn allbwn creadigol artistiaid,  
dadleuwyr a beirdd.
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Rhai i’w gwylio
Kizzy Crawford 
Cantores Gymraeg gyda threftadaeth 
Bajan, mae’r gantores a’r gyfansoddwraig 
Kizzy yn canu cerddoriaeth soul a jazz 
ddwyieithog. Defnyddiwyd ei sengl Shout 
Out ar hysbyseb teledu Croeso Cymru 
yn 2015 a’i ymgyrch hysbysebu ar-lein.

Pretty Vicious 
Band roc ifanc gyda phedwar aelod 
sydd wedi’i ddisgrifio fel un o’r bandiau 
poethaf ym myd cerddoriaeth ac a 
arwyddwyd i Virgin EMI Records ar 
ddechrau 2015. Ar ôl hynny cawsant gigs 
yn Glastonbury ac yn cefnogi’r Manic 
Street Preachers yng Nghastell Caerdydd.

Cyfarthfa Band
Er nad oes gan Merthyr Tudful fand 
pres mwyach, mae’r offerynnau cain a 
ddefnyddiwyd gan Fand Cyfarthfa, a 
oedd yn bencampwyr, yn cael eu 
harddangos yng Nghastell Cyfarthfa. 
Ffurfiwyd Band Cyfarthfa gan y meistr 
haearn Robert Thompson Crawshay yn 
1838 ac roedd yn cynnwys gweithwyr 
haearn lleol a cherddorion proffesiynol 
a daeth yn un o’r bandiau cerddorol gorau 
yn y cyfnod Fictorianaidd, gan ennill y 
wobr gyntaf ym Mhencampwriaeth 
Crystal Palace yn 1860.

Y Fenyw Lenyddol
Roedd Charlotte Guest (1812-1895), 
gwraig perchennog Gweithfeydd 
Haearn Dowlais, yn ffigwr arloesol yn 
hanes llenyddiaeth Gymraeg. Dysgodd 
sawl iaith a chyfieithu’r Mabinogion i 
Saesneg ar adeg lle roedd diddordeb 
o’r newydd yn hanes Celtaidd. Seiliodd 
Alfred Arglwydd Tennyson ‘Idylls 
of the Kings’ ar ei hysgrifau. Mae’n 
un o’r merched mwyaf nodedig o’r 
cyfnod Fictorianaidd. Cymerodd 
ddiddordeb weithgar yn lles ac addysg 
y gweithwyr a’u teuluoedd, trafododd 
materion technegol gyda pheirianwyr 
a gwyddonwyr blaenllaw fel Charles 
Babbage ac, ar ôl marwolaeth ei gŵr, 
cymerodd yr awenau yng ngweithfeydd 
haearn Dowlais – y gweithfeydd haearn 
mwyaf yn y byd.

Plant Creadigol
•   Bob gwyliau’r haf mae rhywbeth 

celfyddydol yn digwydd yng Nghastell 
Cyfarthfa. Yn y gorffennol gwnaed 
gludwaith gwirion, addurno platiau a 
gweithdai tecstilau yn dilyn ôl-troed 
dylunwyr ffasiwn o Ferthyr, Laura 
Ashley a Julien Madonald.  
www.visitmerthyr.co.uk/attractions. 

•   Ffilm Ieuenctid Rhyngwladol Zoom 
Yn yr ŵyl mae gwneuthurwyr ffilmiau 
ifanc a brwdfrydig o’r ardal yn cyffroi 
ynghylch cyfryngau digidol gan roi 
llwyfan i bobl ifanc adrodd eu straeon 
www.zoomcymru.com  

Cymryd rhan
•   Mae croeso i chi ddod draw i 

ymarferion Côr Meibion Dowlais a 
gynhelir ddwywaith yr wythnos. Holwch 
yr ysgrifennydd am y dyddiadau. 
www.dowlaismalechoir.co.uk

•   Beth am ddangos eich doniau 
cerddorol yn y nosweithiau Meic 
Agored Strictly Acoustic a gynhelir yn 
fisol yn y Redhouse.  
www.redhousecymru.com

•   Cefnogwch y sîn gerddoriaeth fyw 
mewn lleoliadau fel y New Crown 
Inn. www.visitmerthyr.co.uk

•   Edrychwch ar y rhaglen o weithdai ac 
arddangosfeydd yng Nghanolfan 
Soar, Redhouse a Chastell Cyfarthfa. 
www.visitmerthyr.co.uk/events

•   Trefnwch ymweliad â stiwdios ARRT 
– dau artist sy’n gweithio ym maes 
cerameg, gwydr a phren.  
www.arrt.me
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Fy merthyr 
Tudful

Diwrnodau allan gwych ym Merthyr Tudful, yn ôl argymhelliad y rhai sy’n 
gwybod. Pobl leol sydd ag angerdd tuag at eu hardal leol ac ymwelwyr y 
mae’r rhan hon o Gymru yn annwyl iddynt.

Copaon mynyddoedd
Jason Howard, Canwr opera

“ Ewch i ben y mynyddoedd ac fe gewch synnwyr o 
bersbectif o Ferthyr. Mae wedi’i amgylchynu gan olygfeydd 
dramatig y Bannau Brycheiniog, gydag awyr helaeth a 
chefnffyrdd godidog. Bydd y teithiau hir o amgylch Cronfa 
Ddŵr Pontsticill yn siŵr o glirio eich pen gan gynnig yr 
olygfa orau un o Ben y Fan.” 
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Penwythnosau 
cofiadwy
Julien Macdonald, 
Dylunydd ffasiwn

“ Er fy mod wedi teithio o amgylch y 
byd i gyd, Castell Cyfartha yw fy man 
gorau i dreulio’r diwrnod. Mae’r tiroedd 
yn anhygoel ac rwy’n mwynhau 
cerdded o amgylch yr amgueddfa. Ac 
mae’n wych gweld nifer cynyddol o 
ddigwyddiadau cyffrous ym Merthyr. 
Mae Theatr Soar yn cynnal 
cynyrchiadau drama bach ac mae 
Parc Cyfarthfa yn lleoliad gwych i 
gyngherddau mawr. Os ydych yn 
awyddus i wynebu’r her, beth am 
wneud yr hanner marathon ym mis 
Mawrth neu ymlacio yn y digwyddiadau 
dros penwythnosau yng nghanol y 
dref fel y Fiesta Tsili a’r Ŵyl Fwyd!”

Rheilffordd 
fynyddig
Andrew Haines,  
 Prif Weithredwr, 
Awdurdod Hedfan Sifil 

“  Byddwn i’n dewis Rheilffordd Mynydd 
Brycheiniog bob tro. Mae’n gyflwyniad 
gwych i dreftadaeth ddiwydiannol 
falch Merthyr ac mae’r golygfeydd yn 
odidog. Er bod fy mhlant wedi cael eu 
magu yn Lloegr, maent wedi mwynhau 
sawl parti pen-blwydd ar y rheilffordd 
stêm. Ac mae fy nhad, sy’n bensiynwr, 
a fy nai ifanc yn ymweld sawl gwaith 
bob blwyddyn. Mae’r croeso cynnes 
yn nodweddiadol o’r cymoedd. Mae’n 
llawer o hwyl!”

Golygfeydd gwych
Michela Chiappa, Cogydd Cymeig-Eidalaidd a  
chyflwynydd teledu

“ Mae’r golygfeydd ar hyd Taith Taf o Gefn Coed i gronfa ddŵr 
Pontsticill yn ogoneddus ym mhob tymor. Gorffennwch gyda 
chinio dydd Sul yn Rheilffordd Mynydd Brycheiniog. Ac i’r 
plant, mae’n rhaid ymweld â Pharc Cyfarthfa a byddant wrth 
eu bodd yn y Splash Pad a’r rheilffordd model.”
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Bryn Morlais
Mario Basini 
Awdur a ddarlledwr. Awdur Real Merthyr

“ Mae Bryn Morlais yn ymgorffori hanes haenog Merthyr. Yn 
y copa roedd caer bryn y Celtiaid Silwraidd, gelynion y 
Rhufeiniaid. Yn ddiweddarach roedd yn gastell canoloesol 
lle ymladdwyd y Normaniaid. Mae crypt y castell wedi’i 
gynnal a’i gadw’n dda. Yng ngwaelod y bryn mae creigiau o 
chwareli calchfaen a oedd arfer bwydo ffwrneisi 
gweithfeydd haearn Dowlais, Penydarren a Plymouth.”

Treftadaeth 
y pyllau glo 
 Rebecca Lees, 
Newyddiadurwr 
ac Awdur

“ Beth am ddianc i Barc Taf 
Bargoed ger Treharris. Mae’r 
tirlun pwll glo hwn bellach wedi’i 
droi yn lle hyfryd i ddinac lle 
gallwch gerdded, pysgota a gweld 
y crëyr glas, dyfrgi a hyd yn oed 
glas y dorlan. Mae’n wych gweld 
sut mae dŵr mwynglawdd oren 
llachar yn cael ei drawsnewid 
drwy system o welyau cyrs cyn 
dychwelyd yn bur ac yn lân i’r 
afon a’r llynnoedd.”



Lleoliad 
Mae Merthyr Tudful hanner ffordd 
rhwng prifddinas Caerdydd a’r 
Bannau Brycheiniog godidog ac 
mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn 
wych.

Car  
Rydym 20 munud oddi ar Gyffordd 
32 o draffordd yr M4, ar garreg drws 
Caerdydd. Mae’r A470 yn rhedeg o’r 
de i’r gogledd ac mae’r A465 (ffordd 
Blaenau’r Cymoedd) yn rhedeg o’r 
gorllewin i’r dwyrain drwy’r ardal 
felly mae mynediad hawdd o bob 
cyfeiriad.

Bws  
Mae nifer o fysiau yn dod â chi i’r 
orsaf fysiau yng nghanol tref Merthyr 
Tudful. www.traveline-cymru.info 
Mae’r gwasanaeth bws helaeth drwy’r 
ardal yn cynnig tocynnau diwrnod 
allan. Mae bws T4, gyda seddi lledr a 
WiFi am ddim, yn cysylltu Caerdydd 
â chanolbarth Cymru, gan stopio ym 
Merthyr Tudful, cronfa ddŵr Llwyn 
Onn a ger gwaelod Pen y Fan.  

www.traveline-cymru.info 
www.trawscymru.info

Llogi beiciau 
I logi beiciau, syniadau am lwybrau a 
chanllaw seiclo, cysylltwch â Gethin 
MTB. www.gethinmtb.com

Awyren 
Mae Maes Awyr Caerdydd 45 munud 
mewn car a cheir awyrennau bob 
dydd o gyrchfannau Ewropeaidd. Mae 
cysylltiadau ffyrdd gwych i feysydd 
awyr Bryste, Birmingham, Heathrow 
Llundain a Gatwick Llundain.   
www.cardiff-airport.com

Trên  
Mae trenau rheolaidd o Gaerdydd, 
sy’n ganolbwynt teithio i bob rhan o’r 
DU. Y pedair gorsaf yn yr ardal yw 
Ynysowen, Troed-y-Rhiw, Pentrebach 
a Merthyr Tudful.  
www.nationalrail.co.uk

Llety 
Mewn ardal cymharol fechan mae 
gennym ddigon o lefydd i aros, o 
fythynnod mwynwyr hanesyddol 
a gwely a brecwast ar ffermydd i 
wersylla, tai bync a gwestai modern.  
www.visitmerthyr.co.uk/where-to-stay

Cynllunio eich  
ymweliad

Digwyddiadau

Mae amrywiaeth gyffrous o 
ddigwyddiadau blynyddol yng nghanol 
y dref gan gynnwys Gŵyl Fwyd, Fiesta 
Tsitil a Marchnad y Nadolig. Drwy’r haf 
mae Gŵyl i’r Teulu yn cynnig pob math 
o weithgareddau llawn hwyl ac yn yr 
hydref cynhelir gŵyl arbennig i’r plant. 
Methu penderfynu pryd i ymweld â 
Merthyr Tudful? Dyma restr 
gynhwysfawr o’r hyn sydd ymlaen   
www.visitmerthyr.co.uk/events

Gwybodaeth i dwristiaid
Gwnewch y gorau o’ch ymweliad drwy ofyn i bobl leol am gyngor. Rydym yn 
groesawgar iawn ac yn barod iawn i helpu. Mae gan yr ardal nifer gynyddol o 
Lysgenhadon a all eich cyfeirio at atyniad penodol, awgrymu lle i fynd i fwyta 
neu yfed neu rannu peth o hanes Merthyr Tudful. Yn fwy na dim, byddant yn 
cynnig croeso cynnes. Gallwch gael cyngor arbennig yn y llefydd canlynol:

Castell Cyfarthfa 
Brecon Road,  
Merthyr Tudful CF47 8RE    
01685 727371    
www.cyfarthfa.com

Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful  
Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AF   
01685 353480  
www.merthyr.gov.uk

BikePark Wales  
Canolfan Goedwig Gethin, Abercannaid, 
Merthyr Tudful CF48 1YZ    
07730 382501    
www.bikeparkwales.com

Rock UK Summit Centre  
The Old Drift Mine, Trelewis,  
Treharris CF46 6RD    
01443 710090  
www.summitcentre.org.uk

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog  
Pant Station, Merthyr Tudful CF48 2UP    
01685 722988    
www.breconmountainrailway.co.uk

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful  
Pentref Hamdden Merthyr Tudful,  
Merthyr Tudful CF48 1UT 
www.merthyrleisure.co.uk  
01685 727373
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Yn ogystal, gallwch gael nifer o deithiau tywys proffesiynol yn yr ardal.   
www.wotga.com
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The Strategic Tourism Team
The Economic Development and Strategic Tourism Department
Merthyr Tydfil County Borough Council
Unit 5, Pentrebach, Merthyr Tydfil. CF48 4TQ

Email: visit@merthyr.gov.uk
www.visitmerthyr.co.uk

Diwrnodau llawn anturiaethau i’r teulu

Gweithgareddau antur

Treftadaeth ddiddorol

Merthyr Tudful 
D A R G A N F O D  Y  L L E  G O  I A W N


