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Heb os, mae Merthyr yn llawn o bethau a all 
eich synnu.  Mae’i harddwch yn amlwg, ond 
cloddiwch ychydig yn ddyfnach ac fe ddewch 
o hyd i drysorfa o gyfrinachau.
Dyma dref bwysicaf Cymru ar un adeg. Ymhell 
cyn i Gaerdydd ddod yn brifddinas ac yn brif 
ganolfan fasnachol, fe olygodd gwaith cynhyrchu 
haearn arloesol Merthyr Tudful mai dyma 
ganolbwynt diwydiant yng Nghymru, ac roedd 
ar flaen y gad yn chwyldro diwydiannol Prydain.  
Mae gennym gyfoeth o atyniadau hanesyddol 
a diwylliannol: Castell a Pharc Cyfarthfa, 
gwarchodfa natur Parc Taf Bargoed, 
amgueddfeydd, theatrau, llyfrgelloedd, 
eglwysi a chapeli hanesyddol, a chyfleusterau 
gweithgarwch awyr agored rhyfeddol – gan 
gynnig profiad cofiadwy cyfan i ymwelwyr.
Mae’r rhain yn cynnwys lleoliadau 
gweithgarwch o safon fyd-eang, fel Parc Beicio 
Cymru, prif leoliad beicio mynydd Prydain; 
Canolfan Rock UK, sy’n cynnwys wal ddringo 
dan do fwyaf Cymru; ac un o’r prif ganolfannau 
aml-weithgaredd preswyl ym Mhrydain, 
Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer.  
Mae’r tri atyniad yma’n unig yn denu mwy na 
100,000 o ymwelwyr y flwyddyn. A phwy all 
eu beio? 

Mae’r tri’n nythu yng nghalon ysblennydd 
cymoedd de Cymru, yn y bryniau gwyrdd ac 
o dan gopaon creigiog y mynyddoedd, ymysg y 
coed a’r llynnoedd, yr afonydd a’r cronfeydd dŵr.  
Mae un rhan o bump o Ferthyr Tudful yn 
gorwedd oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, sy’n gartref i fyrdd o lwybrau 
cerdded gwych, ac un o’r saith Gwarchodfa 
Awyr Dywyll sydd yn y byd.
I gwblhau eich ymweliad, beth am brofiadau 
siopa sy’n addas at ddant a phoced pawb, 
a phryd mewn amrywiaeth gosmopolitan o 
fwytai a chaffis, a diod yn un o’n nifer gynyddol 
o farrau a thafarndai. Cewch noswylio wedyn 
yn un o’r lletyau, sy’n amrywio o fyncws i 
faenordy, ac o westy bwtîc i encil gwledig.
Mae gan Ferthyr Tudful heddiw gysylltiadau 
gwych. Ei lleoliad yw un o’i chryfderau lu: 
y man lle mae’r A470 rhwng de a gogledd 
Cymru yn cwrdd â’r A465, y brif ffordd rhwng 
Abertawe a Chanolbarth Lloegr. Dyma’r man 
perffaith i archwilio llu o leoliadau hawdd eu 
cyrraedd, gan gynnwys cymoedd de Cymru, 
Bannau Brycheiniog, Penrhyn Gŵyr a Chaerdydd. 
Bydd ymweliad â’r Ferthyr Tudful fodern yn 
byw’n hir yn y cof.

Delwedd y Clawr Blaen: Andy Lloyd
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Castell a Pharc Cyfarthfa
Tirnod mwyaf eiconig Merthyr Tudful yw 
nodweddion castellog Castell Cyfarthfa, yr 
enghraifft orau o gartref Haearnfeistr y 19eg 
Ganrif sydd wedi goroesi yn ne Cymru.
Codwyd Castell Cyfarthfa ym 1825 i’r 
‘Haearnfeistr’, William Crawshay II, un o’r 
dynion mwyaf dylanwadol yng Nghymru ar 
y pryd. Edrychai’r plasty crand i lawr dros 
Waith Haearn Cyfarthfa, gwaith enfawr ac 
eithriadol lwyddiannus.  
Erbyn 1910, roedd wedi’i ddatblygu i fod yn 
Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa. 
Mae’r drysorfa drawiadol yn adrodd stori 
Merthyr Tudful o gyfnod y Rhufeiniaid 
hyd ddiwedd yr 20fed ganrif, ac mae’r 
arddangosfeydd amrywiol yn cynnwys y 
chwiban stêm cyntaf, y blwch pleidleisio 
cyntaf a gwisgoedd gan y dylunwyr ffasiwn 

Laura Ashley a Julien McDonald, ill dau yn 
enedigol o Ferthyr Tudful.
Mae gan yr oriel gelf gasgliad celf cyfoes, 
sy’n cynnwys gweithiau gan Kyffin Williams, 
Cedric Morris, Esther Grainger, Heinz Koppel, 
a llawer mwy. 

Yn amgylchynu’r adeilad rhestredig Gradd 
I, mae Parc Cyfarthfa Gradd II* - un o’r 
atyniadau am ddim sy’n denu’r nifer fwyaf 
o ymwelwyr yng Nghymru. Mae’n denu 
twristiaid a thrigolion y dref fel ei gilydd, 
a hwythau’n heidio yno i fwynhau’r mannau 
gwyrdd godidog a’r gweithgareddau teuluol lu 
sy’n cadw’r plant yn hapus am oriau.
Mae’r 160 erw o barc mewn safle amlwg 
uwchlaw tref Merthyr Tudful a safle 
hanesyddol y gwaith haearn.  Dyfarnwyd 
Gwobr y Faner Werdd i’r parc, a chaiff 
ymwelwyr ymlacio yn y gerddi synhwyraidd, 

llwybrau cerdded drwy’r coed, nodweddion 
hanesyddol, trenau bach, pwll sblasio a pharc 
chwarae.
Mae’r Pwll Sblasio yn gyfleuster chwarae 
rhyngweithiol sy’n annog plant o bob oed a 
gallu i chwarae’n ddiogel mewn dŵr. Mae’r parc 
chwarae wrth ymyl y pwll sblasio yn cynnwys 
siglenni, fframiau dringo a llithrennau. 
Dafliad carreg o gaffi Canolfan Cyfarthfa, 
mae’n cynnig tawelwch meddwl i rieni wrth 
iddyn nhw allu  gwylio’r plant yn chwarae gan 
ymlacio a mwynhau disgled o de. 

Er teithio ledled y byd, Castell Cyfarthfa yw fy 

hoff le i ymweld ag ef a threulio’r diwrnod. Mae’r 

gerddi’n anghredadwy ac rwy wrth fy modd yn 

crwydro o amgylch yr amgueddfa. Mae’n wych 

gweld nifer gynyddol o ddigwyddiadau cyffrous ym 

Merthyr. Mae Theatr Soar yn llwyfannu 

cynyrchiadau drama ar raddfa fach ac mae Parc 

Cyfarthfa yn lleoliad rhagorol i gyngherddau mawr. 

Os ydych yn barod am her, rhowch gynnig ar yr 

hanner marathon dros bant a bryn ym mis Mawrth 

neu ymlaciwch yn y digwyddiadau penwythnos yn 

y dref, fel y Fiesta Tshili a’r Ŵyl Fwyd!

Julien Macdonald, dylunydd ffasiwn

Y Dewisiadau Gorau 
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Celf ym Mharc y Bobl
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Mae gweithgareddau eraill i’r teulu yn 
cynnwys Llwybr Anifeiliaid Parc Cyfarthfa, 
sy’n seiliedig ar Oes Fictoria, yn y cyfnod pan 
oedd teulu’r Crawshays yn byw yng Nghastell 
Cyfarthfa a hela’n boblogaidd. Wrth gymryd 
rhan, cewch gopi o’r cerdyn gwreiddiol sy’n 
rhestru’r anifeiliaid a drigai yn y parc, gan 
gynnwys ffesantod, petris, cyffylogod ac 
ysgyfarnogod. Bydd yr ‘helwyr’ yn bwrw i’r 
coed, gan ddilyn y llwybr o amgylch y pedwar 
pwll i weld sawl anifail y gallan nhw weld 
– mae naw i gyd. 
Y drws nesaf i Lyn Cyfarthfa, mae trên stêm 
y Rheilffordd Fach yn cynnig adloniant gwych, 
golygfeydd godidog a theithiau hwyliog i’r 
teulu i gyd.
Mae’r rhaglen o ddigwyddiadau drwy gydol y 
flwyddyn yn cynnwys teithiau cerdded, 
gweithdai hanes, gweithgarwch garddwriaethol, 
arddangosfeydd a chyfle i roi eich traed yn y 
pwll – neu cewch ymweld â’r amgueddfa, sy’n 
tystio i ysbryd y gweithiwr a’r stori sy’n 
golygu bod Merthyr Tudful yn rhan mor 
bwysig o’n hanes, yng Nghymru a Phrydain.

Yn sgil buddsoddiad diweddar gwerth £3.1 
miliwn, cafodd trysorau cudd y Parc eu 
hailgodi a’u hadfywio, gan gynnwys y Tŷ Iâ – a 
ddefnyddiwyd i storio iâ o’r gaeaf drwy gydol 
yr haf – a nodweddion gwreiddiol fel yr ardd 
gegin furiog, y tai gwydr a Chanolfan 
Dreftadaeth Bothy. Drwy’r prosiect, cafodd 
Pyllau Cyfarthfa hefyd eu hadfywio, ac 
atgyweiriwyd llwyfan y band, y cyrtiau 
tennis a’r pafiliwn bowlio. 

cyfarthfa.com

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog 
Rhowch naid ar y trên ym Merthyr Tudful 
i fwynhau golygfeydd godidog Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – ‘trên bach 
arbennig’ yn wir. 
Mae’n deitl sylweddol i’w frolio, ond mae 
Rheilffordd Mynydd Brycheiniog yn llawn haeddu 
cael ei galw’n un o Drenau Bach Arbennig 
Cymru – yr 11 lein fach gul sy’n dilyn y cledrau 
drwy ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol. 
Gan ddilyn rhan o lwybr gwreiddiol Rheilffordd 
Merthyr Tudful, a adeiladwyd ym 1859 ac a 
gaewyd ym 1964, mae’r rheilffordd yn 
cychwyn o Orsaf Pant ac yn brwydro drwy 
Fannau Brycheiniog ar hyd graddiannau serth i 
gyrraedd y copa yn Nhorpantau, 1,313 
troedfedd uwch lefel y môr.  
O gerbyd arsylwi pob tywydd y trên stêm 
hynafol, cewch fwynhau golygfeydd panoramig 
o Gronfa Ddŵr Taf Fechan a phentref 

Pontsticill, lle mae’r trenau’n oedi yn yr orsaf 
ganolog gyda’i chaffi a’i hardal chware wrth 
ymyl y llyn.
Gorsaf Pant yw’r brif orsaf, ac mae yno 
ystafelloedd te a lluniaeth, a rhoddion a 
chofanrhegion yn y siop. Gall y teithwyr hefyd 
ymweld â’r gweithdy lle caiff y trenau a’r 
cerbydau eu trwsio.
Caiff digwyddiadau eu cynnal drwy gydol y 
flwyddyn, a’r uchafbwyntiau yw’r cyfle i 
deithio ar y trên i gwrdd â Siôn Corn – 
digwyddiad blynyddol ers 30 mlynedd. Mae’r 
teithwyr yn teithio i’r ogof ym Mhontsticill, 
lle caiff pob plentyn a baban anrheg gan Siôn 
Corn.  Ond caiff yr oedolion roddion hefyd, ar 
ffurf gwin cynnes a mins pei!

bmr.wales/

Drama’r mynydd?  
Rhowch naid ar y trên 
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Parc Beicio Cymru 
Wrth gwrs, bu’r dirwedd yno o’r cychwyn: y 
mynyddoedd a’r cymoedd, y coedwigoedd, y 
llynnoedd a’r afonydd. Ond yn y blynyddoedd 
diwethaf yn unig y dechreuom fanteisio’n 
llawn ar ein hasedau rhyfeddol – croeso i 
Ferthyr Tudful, prifddinas twristiaeth antur 
cymoedd de Cymru. 
Atyniad go newydd ym myd y canolfannau 
gweithgarwch yw Parc Beicio Cymru, ond 
bu’n serennu ers y diwrnod cyntaf yn 2013. 
Dyma barc beicio mynydd maint llawn cyntaf 
Prydain. Cafodd ei greu i feicwyr gan feicwyr 
ac mae ymysg y gorau yn y byd. 
Tir coediog ar ochr y dyffryn uwchlaw 
Merthyr Tudful yw’r lleoliad. Ardal sgïo heb 
eira, efallai, gyda llwybrau naturiol amrywiol 
yn lle’r piste, sy’n dilyn eu trwynau i waelod 
y mynydd. 

Ond er ei fod yn lleoliad o safon fyd-eang a 
fu’n gartref i’r Pencampwriaethau Gwaered 
Cenedlaethol, mae hefyd wedi’i ddylunio fel 
bod beicio mynydd yn hygyrch i bawb, gan 
gynnwys plant ifanc. Yn ogystal â chylchdaith 
arbennig i’r teulu, mae Clybiau Sadwrn sy’n 
rhoi i blant 7+ oed gyflwyniad diogel i feicio 
mynydd, a chyrsiau uwch i blant 13-16 oed.
I feicwyr canolradd hyd at y goreuon sy’n 
brofiadol ar y gwaered, mae Parc Beicio 
Cymru’n cynnig profiad beicio rhyfeddol, heb 
unlle tebyg ym Mhrydain. Mae’n ddiwrnod 
gwych i bawb a all reidio beic ac sy’n 
dymuno rhoi cynnig ar un o’r campau mwyaf 
poblogaidd ym Mhrydain.

Ysgogi’r adrenalin

Nodweddion:
|  Gwasanaeth i’r copa – cewch chi a’ch beic eich cludo i gopa’r 

mynydd mewn bws mini, er mwyn i chi gael mwynhau’r daith i 
lawr. Neu cewch bedalu i’r brig os oes gennych chi’r nerth!

|  Mae’r ganolfan ymwelwyr yn debyg i lety sgïo,  
ac mae yno gaffi a siop feics.

|  Mae cyfanswm o 40 o lwybrau, sy’n disgyn hyd at 240m.
|  Mae yno 5 gradd o lwybrau, gan gynnwys Llwybr  

Mochyn Daear sy’n addas i deuluoedd.
|  Dewch â’ch beic eich hun, neu fe gewch logi beic  

Trek o ansawdd uchel yn y parc.

bikeparkwales.com
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Canolfan Summit, 
Rock UK
Canolfan ddringo genedlaethol Cymru oedd 
o’r blaen, ond bellach mae Canolfan Summit 
Rock UK yn cynnig hyd yn oed mwy. Yn sgil 
buddsoddiad mawr parhaus, y mae bellach yn 
ganolfan antur ac aml-weithgaredd newydd 
sbon sy’n berffaith ar gyfer diwrnod i’r teulu 
neu i grŵp am benwythnos o hwyl.
Mae’n dal i gynnwys un o’r cyfleusterau 
dringo dan do mwyaf yn ne Cymru: dros 120 
o lwybrau dringo dan do, waliau 18 metr o 
uchder ac 8 metr o fargod. Ond mae ymweliad 
â Chanolfan Summit hefyd yn cynnwys cyfle i 
ganŵio yn llynnoedd cyfagos Parc Taf Bargoed, 
archwilio’r system artiffisial o ogofau neu 
fentro ar gwrs Antur Awyrol.
A hithau’n nythu yn nyffryn godidog Taf 
Bargoed, mae’r ganolfan wedi’i hamgylchynu 
gan goed, llynnoedd a bryniau, felly dyma’r 
lleoliad perffaith i gael gwyliau bach yng 
nghefn gwlad Cymru.

Mae yma rywbeth at ddant pobl o bob oed a 
gallu, i deuluoedd, grwpiau neu unigolyn. Os 
ydych chi’n rhoi cynnig ar weithgaredd am y 
tro cyntaf, mae Canolfan Summit yn darparu 
hyfforddiant ac offer. Ac mae hyfforddiant 
arbenigol ar gael os ydych chi’n brofiadol ac 
eisiau gwella mwy. I grwpiau sy’n chwilio am 
benwythnos llawn antur, mae amrywiaeth o 
weithgareddau ar gael, gan gynnwys adeiladu 
rafft, cerdded yn y nos, ceunanta a llawer mwy!
Yn ddiweddar, cwblhawyd gwaith ailddatblygu 
pellach gwerth £4m yn yng Nghanolfan 
Summit, ac mae bellach yno lety en-suite 
i hyd at 104 o westeion, ystafelloedd 
cyfarfod ac ymlacio, neuadd fwyta wedi’i 
harlwyo, caffi, gardd breifat, cae chwarae, 
ardal chwarae awyr agored, a mwy nag 
20 o weithgareddau antur dan arweiniad 
hyfforddwr.  

Dyma rai o’r gweithgareddau  
sydd ar gael:   
|  Rhaffau Uchel Antur Awyrol
|  Saethyddiaeth 
|  Byw yn y Gwyllt
|  Ogofa
|  Dringo 
|  Caiacio a chanŵio
|  Adeiladu rafft

Nodweddion:
|  Lle i rhwng 15 a 104 mewn tair uned hunangynhaliol:  

Mae lle i 40 gysgu yn Trelewis Drift, 40 yn Deep 
Navigation, ac 20 yn Taf Merthyr Tudful

|  Caiff popeth ei ddarparu, o gaiacs i offer saethyddiaeth,  
a choed i greu tân ar gwrs byw yn y gwyllt.

|  Cyfleusterau newid/cawodydd 
|  Llety en-suite i hyd at 104 o westeion

rockuk.org/summit
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Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer 
Wrth ymyl Cronfa Ddŵr Pontsticill yng 
ngogledd Merthyr Tudful, mae Canolfan Awyr 
Agored Parkwood Dolygaer yn ganolfan aml-
weithgaredd arall sydd wedi brwydro’n ôl gyda 
chymorth hyfforddwr personol newydd. 
Dyma ganolfan brofiadol ym niwydiant 
gweithgareddau Merthyr Tudful. Prynwyd 
cyn-ganolfan weithgareddau’r Cyngor gan 
Parkwood Leisure, un o brif ddarparwyr 
hamdden Prydain, a chafodd ei hailagor 
yn 2015 gyda golwg newydd, cyffrous, 
ac amrywiaeth ehangach nag erioed o 
weithgareddau. Yn sgil y newidiadau, enillodd 
y ganolfan wobr Lleoliad Awyr Agored y 
Flwyddyn yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru 
2017 a’r Tîm Adloniant Gorau yn 2018.  
Gall hyfforddwyr arbenigol Dolygaer gynnig 
antur ceunentydd, hwylio, canŵio, caiacio, 
adeiladu rafft, dringo creigiau, ogofa, 
cyfeiriannu, a llawer mwy.
Mae’r golygfeydd o’i hamgylch yn werth eu 
gweld, wrth ichi edrych dros y llyn, yr afon 

a’r bryniau, ac mae’r opsiynau llety niferus yn 
rhoi cyfle i chi fwynhau’r cyfan.
Gallech gysgu o dan y sêr yn y gwersyll ar lan 
yr afon ymysg y coed a’r bryniau. Gallech ddewis 
Porthdy Dolygaer, a adnewyddwyd yn ddiweddar, 
gyda lle i 44 o bobl felly mae’n ddelfrydol i 
grwpiau mawr neu ysgolion. Mae Bwthyn 
Dolygaer yn cynnig ffordd foethus i chwe 
gwestai ymlacio ar ôl diwrnod o weithgarwch. 
Mae’r bwthyn hefyd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar 
ac yn cynnwys yr offer i gyd, ac mae’r patio’n 
edrych i lawr dros yr afon, y llyn a’r bryniau. 
Chalet Dolygaer yw’r llety mwyaf newydd yn 
y ganolfan ac mae’n cynnig llety o safon uchel 
i hyd at 26 o ymwelwyr ar y safle. 
I oedolion, plant, ysgolion, sgowtiaid, geidiaid, 
partïon stag a phlu, grwpiau corfforaethol a 
milwrol, ac o weithgaredd pen-blwydd i rai 8 
oed i dasgau adeiladu tîm heriol, mae’r cyfan 
ar gael yn Nolygaer.

Nodweddion:
|  Amrywiaeth o weithgareddau, a phopeth  

yn cael ei ddarparu.
|  Golygfeydd godidog o’r mynydd uchaf yn  

ne Prydain, Pen-y-Fan (886m).
|  Awyrgylch hwyliog, cyfeillgar a diogel i roi  

cynnig ar weithgaredd newydd.
|  Llety amrywiol i deuluoedd a grwpiau.
|  Ar agor drwy gydol y flwyddyn – gallai’r tywydd  

newid, ond bydd y gweithgareddau’n parhau.
|  Rhowch gynnig ar yr Antur Geunant,  

gyda naid 18 troedfedd i’r pwll.
|  Holwch am ddiwrnodau Dewis a Dethol –  

cyfle gwych i roi cynnig ar ddau weithgaredd.
|  Trefnwch lety, a chewch ostyngiad  

ar weithgareddau.
|  Arhoswch noson ychwanegol i archwilio  

ardal Merthyr Tudful.

parkwoodoutdoors.co.uk
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Rhwydwaith Llwybrau
Os oes arnoch awydd beicio’n ddiogel a 
cherdded yn ddi-fwg ymysg golygfeydd 
godidog, gall Merthyr Tudful gynnig cyfres 
o lwybrau ar hyd a lled y fwrdeistref sirol, 
gan gysylltu pentrefi ac amryw fannau hynod 
ddiddorol. Neu fe gewch ddysgu am ein hanes 
ar deithiau tywys yn y dref, sy’n llai o waith 
i’r corff ond yn ysgogi’r meddwl.  Mae hefyd 
gennym ni lu o gyfleoedd pysgota, dau gwrs 
golff ar y bryniau, y parc trampolîn mwyaf 
yng Nghymru a chanolfan fowlio ryngwladol. 

Beicio bendigedig, cerdded campus  
Mae Taith Taf (Llwybr 8 y Rhwydwaith Beicio 
Cenedlaethol) yn llwybr amlbwrpas 55 milltir 
(88km) rhwng glan y dŵr yng Nghaerdydd yn y 
de ac Aberhonddu yn y gogledd. Mae’n mynd drwy 

Ferthyr Tudful, gan groesi traphont odidog 
Cefn Coed a thrwy goedwigoedd wrth iddo 
ddringo’n raddol tuag at Gronfa Ddŵr Pontsticill. 
Mae adrannau mawr ohoni yn llwybr di-draffig, 
gan ddefnyddio hen lwybrau tramffyrdd, 
rheilffyrdd, camlesi a llwybrau tynnu camlesi 
presennol – gan olygu bod rhai rhannau hefyd 
yn addas i farchogaeth ceffylau.
Ar yr hen dramffordd sydd bellach yn 
llwybr 9 milltir Taith Trevithick, Locomotif 
Penydarren oedd y locomotif rheilffordd stêm 
cyntaf i dynnu llwyth ar reiliau. Mae darnau 
o gelf gwreiddiol i’w gweld ar hyd y daith 
ac mae’n werth archwilio’r ardal o amgylch 
Twnnel Trevithick.
O ddod oddi ar y llwybr ym Mhentrebach, 
cewch weld pont arbennig Pont Puddlers, 
sydd wedi’i henwi ar ôl y gweithwyr haearn 

a arferai fyw yn yr ardal. Mae’r Fainc 
Bortreadau gerllaw yn cynnwys modelau 
maint iawn o’r dylunwyr ffasiwn a anwyd 
ym Merthyr Tudful, Julien Macdonald a Laura 
Ashley, yn ogystal â Trevithick ei hun. 
Yng Ngwarchodfa natur Pontygwaith, mae’r 
llwybr yn ymuno â Thaith Taf (Llwybr 8 y 
Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol), lle mae 
modd dychwelyd i Ferthyr Tudful ar Daith 
Taf. Neu barhau tua’r de ar hyd Llwybr 8 i 
Abercynon, ac ar hyd darn rhyfeddol o’r hen 
dramffordd sy’n rhedeg yn baralel ag Afon Taf. 
Bydd yr adran lwybrau ar ein map 
rhyngweithiol yn dangos ichi’r llwybrau cylchol 
sy’n cysylltu’r ddwy Daith os ydych eisiau 
osgoi dod yn ôl ar yr un ffordd.
Rhan fach yn unig o’r Llwybr Celtaidd 220 
milltir sydd ym Merthyr Tudful – ond mae’n 
rhan hyfryd. Daw’r llwybr i mewn i Fynwent y 
Crynwyr ac aiff ymlaen am bron i ddwy 
filltir heibio i Dreharris a thrwy  
harddwch Parc Taf Bargoed.

Llwybr Blaenau’r Cymoedd 
Mae’r llwybr hwn (Llwybr 46 y Rhwydwaith 
Beicio Cenedlaethol) yn dilyn Taith Taf dros 
Draphont Cefn Coed a thrwy’r goedwig tua’r 
gogledd, cyn troi i’r dwyrain heibio i Reilffordd 
Mynydd Brycheiniog (ar ffordd fawr) ac i 
mewn i Bant. Mae’r llwybr di-draffig yn bwrw 
ymlaen yn serth heibio i’r pyllau ar ben uchaf 
Dowlais ac ymlaen ar hyd ymyl y dyffryn ac i 
lawr i mewn i Geunant Clydach ac i Lan-
ffwyst (Y Fenni).

Gweithgareddau Awyr Agored 

Cydbwysedd i’r corff a’r  

 meddwl yn yr awyr agored

Fe wnes i fwynhau ffilmio ym Merthyr 

Tudful ar gyfer cyfres Weatherman 

Walking yn fawr. Mae llawer o lwybrau 

cerdded sy’n dod â threftadaeth 

ddiwydiannol y dref yn fyw, yn arbennig  

ei ffwrneisi haearn trawiadol.  

Heb anghofio Castell Cyfarthfa wrth 

gwrs, ac adfeilion Castell Morlais –  

a golygfeydd godidog y dyffryn.  

Mae rhywbeth yma i bawb.  

Derek ‘y Tywydd’ Brockway 

Rhowch gynnig ar ein m
ap rhyngweithiol diweddaraf:   

visitmerthyr.co.uk/map-page/
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Dilynwch ôl troed arwyr lleol
Rhwng mis Mawrth a mis Hydref, gallwch 
wneud ychydig o ymarfer corff tra’n dysgu ar 
deithiau cerdded misol am ddim ar themâu 
gwahanol yng nghanol y dref a’r ardal o 
amgylch. Dan arweiniad arbenigwyr lleol, maen 
nhw’n cwmpasu popeth, o rôl merched yn 
hanes Merthyr Tudful, i gampau chwaraeon, 
ac o bensaernïaeth i oes ager.
Y bwriad yw peidio â chymryd mwy nag awr 
a hanner, ar y mwyaf, i’w cwblhau, ac mae 
mapiau ar gael i’w lawrlwytho o wefan We 
Love Merthyr neu ewch i REDHOUSE i gasglu 
copi caled.

Mae geogelcio wir yn cydio
I roi ysgogiad gwahanol i fynd am dro, beth am 
roi cynnig ar geogelcio, sy’n golygu defnyddio 
cliwiau a thechnoleg GPS i ddod o hyd i drysor 
cudd neu ‘gelc’. Gall y celciau amrywio’n fawr 
o ran siâp a maint – o gynhwysydd modfedd o 
led i focs mawr – ac fe allan nhw fod yn gwbl 
amlwg neu wedi’u cuddio’n dda.  
Mae dwsinau o geogelciau wedi’u cuddio ledled 
Merthyr Tudful, ac mae modd dod o hyd iddyn 
nhw drwy lawrlwytho ap geogelcio i’ch ffôn 
symudol. Neu fe ellwch chi logi unedau GPS yn 
Amgueddfa Cyfarthfa i’w defnyddio yn y parc. 

cyfarthfa.com

Ffenomen Parkrun
Os ydych chi’n un o’r cannoedd o filoedd o bobl 
ledled y byd sydd wrth eich bodd â’ch Parkrun 
wythnosol, cewch wneud hynny ar eich 
ymweliad â Merthyr Tudful hefyd.
Digwyddiad rhedeg 5km wedi’i amseru yw 
Parkrun, a chaiff ei gynnal yn wythnosol 
mewn dinasoedd, trefi a phentrefi ar draws 
y byd. Ym Mhentref Hamdden Merthyr y 
mae man cychwyn ein Parkrun lleol ni, gan 
ddechrau am 9am bob dydd Sadwrn 

parkrun.org.uk/merthyr

Arweinydd ar y daith
Os ydych chi’n rhedwr sy’n hoff o’r llwybrau 
llai amlwg ac yn mwynhau’r golygfeydd, gallwn 
sicrhau nad ewch ar goll ym mryniau Merthyr. 
Mae busnes Off The Tarmac (OTT) yn 
cynnig arweiniad ar hyd y llwybrau rhedeg. 
Datblygwyd OTT gan redwyr llwybrau ac 
eithafol sydd â phrofiad helaeth o redeg ar 
bopeth o lwybrau byr, cyflym, i lwybrau 
anodd, hir a mynyddig 

facebook.com/OffthetarmacrunLlwybrau’r Dref i’w lawrlwytho o 

welovemerthyr.co.uk
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Golff ar y gweundir
Cewch eich syfrdanu ar gyrsiau golff 
Merthyr Tudful. Mae’r ddau gwrs 18 twll ar 
weundir yn codi’n uchel uwch y dref ac yn 
estyn i mewn i Barc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, gan gyfuno heriau’r tyllau uwch 
a’r hinsawdd newidiol.
Enwyd Clwb Golff Castell Morlais ar ôl y 
castell a adeiladwyd ym 1270 gan Gilbert de 
Clare, Iarll Caerloyw ac Arglwydd Morgannwg. 
Mae adfeilion y castell i’w gweld ar hyd ochr 
dde’r drydedd ffordd deg, ac mae’r golygfeydd 
panoramig o’r brig yn arbennig iawn.
Mae gan y clwb ardal ymarfer dan do o’r radd 
flaenaf, a chwrs byr academi tri thwll sy’n 
haws a mwy diogel i chwaraewyr ifanc. Mae 
yno dŷ clwb sy’n cynnwys bwyty a bar a siop 
golff dda. Os hoffech aros gerllaw, chewch 
chi unman agosach na ffermdy hunanarlwyo’r 
clwb a adnewyddwyd yn ddiweddar ac sydd â 
lle i hyd at chwech o westeion.

I’r gorllewin, mae Clwb Golff Merthyr Tudful 
(Cilsanws) yn rhan o Warchodfa Natur 
Cilsanws, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig. Mae cyfanswm o 14 o dyllau’r clwb 
o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog ac mae rhai o’r ffyrdd teg dros 
1,000 o droedfeddi uwch lefel y môr.   
Mae’r dirwedd yn debyg i gyrsiau rhostir neu 
dwyni. Yn ôl y clwb, mae’r cwrs ‘yn chwarae’n 
sylweddol hirach na’r 5,622 llath sydd ar y 
cerdyn am fod y bêl yn araf ar ein ffyrdd teg 
mawnog’. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys lolfa, 
bar a bwyty i 70 o bobl.Paradwys y Pysgotwyr

Mae Merthyr Tudful yn baradwys i bysgotwyr. 
Mae yma amrywiaeth wych o bysgota eog, 
brithyll a bras ar afonydd, cronfeydd dŵr a 
phyllau.
Llyn Parc Cyfarthfa yw’r lle pysgota agosaf i 
ganol y dref, ac mae yno amrywiaeth o bysgod, 
gan gynnwys cerpyn, merfog, rhuddgoch, crachen, 
barfogyn, ysgreten, symlyn a chochgangen.
Ymhellach i’r de, mae’r llyn ym Mharc Taf Bargoed 
yn gyfleuster pysgota o ansawdd uchel lle 
gallwch ddefnyddio platfformau a llwybrau 
hygyrch i geisio dal brithyll a brithyll seithliw.  

Mae cyfle ichi hefyd bysgota bras mewn 
cronfeydd dŵr a phyllau ym Merthyr Tudful. 
Mae Cronfa Ddŵr Pontsticill, sy’n 2½ milltir 
o hyd, a Chronfa Ddŵr Dolygaer gerllaw, yn 
lle gwych i bysgota am benhwyad, merfog, 
draenog a chrachen. Mae dau bwll, Pyllau 
Uchaf a Chanol Penywern, lle cewch bysgota 
am farfog, crachen, ysgreten, draenog, 
barfogyn a cherpyn.  
Mae Cymdeithas Genweirio Merthyr Tudful 
hefyd yn cynnig 14 milltir o bysgota ar Afon 
Taf a’i llednentydd, Afon Taf Fechan a Thaf 
Fawr, lle cewch ddal brithyll 

mtaa.co.uk
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Chwilio am weithgareddau dan do?
Agorwyd Pentref Hamdden Merthyr Tudful yn 
2008. Mae’n safle 100,000 o droedfeddi sgwâr, 
ac yn cynnig y cyfleusterau chwaraeon a 
hamdden gorau, saith diwrnod yr wythnos. 

Canolbwynt y pentref yw Canolfan Hamdden 
Merthyr Tudful, sy’n cynnwys pwll nofio 
chwe lôn 25m x 13m, pwll dysgwyr, a 
phwll hamdden rhydd sydd â llithren ddŵr. 
Mae hefyd yno ystafell ffitrwydd, ystafell 
iechyd sy’n cynnwys ystafell ager a sawna, 
stiwdio ddawns, tri chwrt sboncen, a neuadd 
chwaraeon i chwarae badminton, pêl-droed, 
pêl-fasged a thennis.  
merthyrleisuretrust.co.uk

Superbowl UK Merthyr Tudful yw un o’r 
mentrau diweddaraf i gael ei lansio gan 
gwmni bowlio deg Superbowl. Mae’r safle yn 
y Pentref Hamdden yn cynnwys 14 lôn fowlio, 
y system sgorio ddiweddaraf, clustogau 
ymylon a rampiau.  

Cewch brofi gwefr antur laser anhygoel a 
SEGA Prize Zone, sy’n cynnwys gemau fideos, 
gemau arcêd a pheiriannau slot sy’n addas 
i bob oed. Mae hefyd yno ganolfan chwarae 
meddal Crazy Club i blant, a bar lolfa a  
bwyty trwyddedig.  
superbowluk.co.uk

Mae fersiwn mwy hamddenol o fowlio i’w  
chael yng Nghanolfan Fowlio Ryngwladol 
Merthyr Tudful, sydd ag ardal fowlio chwe 
llain a lolfa drwyddedig.  
merthyrtydfildoorbowlsclub.co.uk

Y tu allan i’r Pentref Hamdden, ond nid yn 
bell ohono, mae Parc Trampolîn Vertigo, y 
mwyaf yng Nghymru – sy’n cynnig mwy na 
40,000 troedfedd sgwâr o fownsio rhydd 
a gweithgareddau di-ri ar hyd trampolinau 
cysylltiedig a chystadlu, Slam Dunk, Dodgeball, 
pwll ewyn a chaffi.  
vertigopark.co.uk
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Cysylltu â’r dirwedd
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35 munud yn unig mewn cerbyd o brysurdeb 
Caerdydd, mae bwrdeistref sirol sy’n llawn o 
warchodfeydd natur, gyda’u holl fywyd gwyllt 
amrywiol. Mae gennym gyfanswm o saith 
gwarchodfa natur, ardaloedd cadwraeth natur 
a Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.
Mae’r rhain yn cynnwys Parc Taf Bargoed, yr emrallt 
cudd yng nghoron mannau gwyrdd Merthyr 
Tudful. Er y byddai’n ardal ddu a diwydiannol heb 
fod amser maith yn ôl – gwrthwyneb llwyr i’r 
hafan i fywyd gwyllt sydd yno heddiw. 
Arferai tri phwll glo fod ar y safle, ac mae 
gwaith adfywio helaeth bellach yn golygu bod 
gan y parc 140 hectar statws y Faner Werdd. Y 
canolbwynt yw’r 3.6 hectar o lynnoedd dilychwin. 
Mae ansawdd y dŵr bellach yn rhagorol i 
fywyd gwyllt – caiff ei hidlo drwy un o’r 
gwelyau cyrs mwyaf yn Ewrop – gan ddenu’r 
trochwr, glas y dorlan, yr iâr ddŵr, y gwtiar, 
yr wyach leiaf, yr hwyaden wyllt a’r crëyr.  

Mae mwy na 100 rhywogaeth o adar wedi’u 
cofnodi mewn 3 km sgwâr o barc, ynghyd 
â mwy na 100 rhywogaeth o anifeiliaid 
di-asgwrn-cefn, mwy na 40 rhywogaeth o 
wyfynod, 10 rhywogaeth o famaliaid a ieir 
bach yr haf, a mwy na 200 rhywogaeth o 
blanhigion.  
Ar ben gogleddol y fwrdeistref sirol, mae 
Gwarchodfa Natur Taf Fechan yn ddarn 2.5km 
o geunant calchfaen coediog a dorrwyd gan 
Afon Taf Fechan, rhwng pontydd Pontsarn a 
Chefn Coed.
Dyma un o’n Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig, ac mae yno amrywiaeth 
eang o gynefinoedd, dŵr croyw cyflym ac 
araf a choetir collddail agored a thrwchus. 
Mae ogofau wyneb y chwarel yn y Gurnos yn 
gartref i ystlumod ac mae’r rhan hon o’r afon 
yn cynnal adar fel y trochwr a’r siglen lwyd. 

Gerllaw, yng Ngwarchodfa Natur Cilsanws, 
mae llarwydd a ffynidwydd yn tyfu, 
ynghyd â choed cerddin ac ynn, gan ddenu 
rhywogaethau fel y fronfraith, y drudwy a’r 
aderyn du.  
Safle arall o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
yw Coetir Cymunedol Penmoelallt, un o 
goetiroedd mwyaf hynafol Cymru, sy’n 
cynnwys llwybr cerdded crwn, cerfluniau 
trawiadol a gorsafoedd gwybodaeth sy’n sôn 
am ei hanes naturiol a’i amgylchedd.
Mae Fferm Pontygwaith yn 4½ erw o ardd 
groesawgar wrth ymyl Taith Taf ger Treharris.  
Cewch fwynhau’r borderi parhaol, y llwybr 
ar hyd y llyn, yr ardd rosynnau a’r ardd 
Japaneaidd sy’n amgylchynu’r ffermdy o’r 17eg 
ganrif, ac edmygu’r bont gefngrwm restredig 
Gradd II sy’n croesi’r afon. 
Mae llawer o’n hadnoddau naturiol yn 
cael eu rheoli a’u cefnogi gan Gymdeithas 
Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch. 

merthyrnats.org.uk
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Ewch am dro ar hyd Chwarel y Faenor o 

Reilffordd y Mynydd. Mae tirwedd y calchfaen 

a’r golygfeydd trawiadol yn syfrdanol.  Ewch 

ymlaen drwy ddaeareg ceubyllau a’r waliau serth 

a gerfiwyd o’r graig a chodwch drwy’r rhedyn 

tuag at adfeilion Castell Morlais.  

Arhoswch yno am ychydig i fyfyrio. Edrychwch 

allan dros ehangder y dref… Pen-y-Fan yn eich 

gwylio, ac ystyriwch hanes Merthyr. Dyma lle’r 

oeddwn i’n nofio, rhedeg, chwarae a chysgu o dan 

y sêr yn fy ieuenctid. Dyma lle rwy’n perthyn.

Richard Harrington, actor 
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Afonydd, llynnoedd a chronfeydd dŵr 

Oeddech chi’n gwybod? 

Roedd pont reilffordd haearn bwrw cynta’r   byd ym 
Merthyr Tudful, a chafwyd y locomotif stêm    cynta’r 
byd yno hefyd 

Prif gyrchfan 
beicio mynydd 
y DU, BikePark 
Wales 

Crud gwleidyddiaeth y dosbarth gweithiol 

BANER WERDD I BARC TAF 
BAROGOED, SAFLE TRI HEN 
BWLL GLO 

AR DROTHWY CAERDYDD:
30 MUNUD YN Y CAR, O DAN AWR MEWN TRÊN 

4 TRYWYDD PELLTER HIR: TAITH TAF  TRYWYDD TREVITHICK    
            TRYWYDD CELTAIDD A THRYWYDD BLAENAU’R CYMOEDD RHAN O BARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG A GEOPARC FFORE

ST FAWR 

Castell Cyfarthfa 
plasty 19ganrif y 
meistri haearn 

WAL DDRINGO DAN 
DO FWYAF Cymru – 
CANOLFAN ROCK UK

GOLYGFEYDD O GOPA 
MYNYDDOEDD A GWARCHODFA 
RYNGWLADOL AWYR DYWYLL 

Canolfan Awyr 
Agored Parkwood Dolygaer 

RHEILFFORDD FYNYDD 
ABERHONDDU 

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

2 safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
60 ardal o gadwraeth natur 

2726
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Agos i’r brig yng nghystadleuaeth ffotograffau Balchder Merthyr -  
Cronfa Ddŵr Ponsticill gan Richard Hooper  
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Mae hanes lliwgar Merthyr Tudful yn llawer i’r meddwl ei ystyried. O grochenwaith yr Oes Efydd 
i gaerau Rhufeinig, o nawddsant i gastell Normanaidd, ac o’r gwaith haearn mwyaf a welodd y 
byd erioed i daith gyntaf y locomotif stêm cyntaf, Gwrthryfel hanesyddol Merthyr 1831, ac o 
AS Llafur cyntaf Cymru i ethol menyw yn Faer cyn i fenywod gael hawliau pleidleisio cyfartal 
hyd yn oed...mae llawer iawn i’w ddysgu. Dyma ichi giplun:

7,000BC Tystiolaeth o weithgarwch Neolithig. Yn 
y blynyddoedd diwethaf, daethpwyd o hyd i gerrig 
fflint Neolithig ar hyd a lled y fwrdeistref sirol.
6,000BC Roedd pobl Oes y Cerrig a’r Oes Efydd yn 
byw ym mryniau Morlais a Chilsanws – mae 
pennau saeth a chrochenwaith sydd wedi’u canfod 
yn lleol i’w gweld yn Amgueddfa ac Oriel Gelf 
Castell Cyfarthfa.
800BC Codwyd bryngaerau yn ystod yr Oes Haearn.
69-96AD Roedd Caer Rufeinig Penydarren yn 
gartref i arsiwn o fwy na 500 o filwyr.
480 Cafodd Tudful, ferch Brychan, Brenin 
Brycheiniog, ei merthyru yn ystod cyrch paganaidd. 
O’r traddodiad Cristnogol hwn y daw’r enw Merthyr 
Tudful – sy’n cael ei gofio yn Eglwys Santes Tudful.
1270 Adeiladwyd Castell Morlais – sy’n adfeilion 
erbyn heddiw – gan Eingl-Norman, un o  
Arglwyddi’r Mers. Dinistriwyd Castell Morlais yn 
dilyn brwydr Maes y Faenor ac ar ôl llosgi eglwys 
wreiddiol y Faenor.
1759 Sefydlwyd Gwaith Haearn Dowlais. 
Cychwynnwyd ar waith ffwrnais chwyth mewn tri 
gwaith haearn arall - Plymouth (1763), Cyfarthfa 
(1766) a Phenydarren (1784). Dyma gychwyn ar 
‘Ferthyr Tudful ddiwydiannol’.  

1793 Pontycafnau – Codwyd pont dramffordd a 
thraphont ddŵr o haearn bwrw – credir mai dyma’r 
hynaf yn y byd – i gario dŵr a chyflenwadau o 
galchfaen ar draws Afon Taf i Waith Haearn 
Cyfarthfa. Mae’r bont, sydd ychydig lathenni o lwybr 
Daith Taf, yn dal i gael ei defnyddio ar droed heddiw.
1798 Agorwyd Camlas Sir Forgannwg o Ferthyr 
Tudful i Gaerdydd. O Aberfan drwy Droedyrhiw ac 
Abercanaid i Rydycar, mae cerddwyr a beicwyr yn 
defnyddio llwybr y gamlas heddiw fel rhan o Daith Taf.

1801 Dangosodd y cyfrifiad cenedlaethol cyntaf 
mai Merthyr Tudful yw’r anheddiad mwyaf yng 
Nghymru, gyda phoblogaeth o 7,705.

1802 Ymwelodd y Llyngesydd Arglwydd Nelson â 
Gwaith Haearn Cyfarthfa, gwaith haearn mwyaf y 
byd erbyn hyn, a gwaith pwysig i fuddugoliaeth 
y Llynges Frenhinol yn ystod rhyfel oherwydd y 
canonau a’r peli canon a grëwyd yno.

1804 Taith locomotif stêm cyntaf y byd i redeg 
ar reiliau, gan dynnu llwyth o 10 tunnell o haearn 
mewn wagenni ar hyd naw milltir o dramffordd 
newydd a oedd yn cysylltu Gwaith Haearn Merthyr 
Tudful a Chamlas Sir Forgannwg yn Abercynon. 
Mae’r llwybr hanesyddol hwn bellach yn llwybr 
cerdded/beicio a enwyd ar ôl peiriannydd a 
dyfeisiwr y locomotif, Richard Trevithick.

1825 Adeiladwyd Castell Cyfarthfa ar gyfer William 
Crawshay II.
1831 Gwrthryfel Merthyr Tudful. Bu pobl y dref 
yn protestio yn erbyn beilïaid llym, a’r gweithwyr 
yn erbyn amodau anfoddhaol, gan arwain at 
wrthdystio a dadarfogi milwyr. Codwyd baner 
goch. Ymgasglodd y protestwyr o amgylch y 
Castle Inn. Taniodd y milwyr eu drylliau a lladdwyd 
sawl un yn y dorf. Yn ddiweddarach, crogwyd Dic 
Penderyn am yr honiad iddo anafu milwr.   
1841 Agorwyd Rheilffordd Dyffryn Taf gan Brunel, 
gan gysylltu Merthyr Tudful a Chaerdydd.
1868 Adeiladwyd rheilffordd o Ferthyr Tudful i 
Aberhonddu. Mae iddi ddwy draphont hardd yng 
Nghefn Coed a Phontsarn, ac mae’r rhain bellach yn 
rhan o Daith Taf. 
1870 Yn y Neuadd Ddirwest (Scala bellach) 
trefnodd Rose Mary Crawshay y cyfarfod cyhoeddus 
cyntaf yng Nghymru i drafod y bleidlais i fenywod.  
1870 Sefydlodd John Hughes o Ferthyr Tudful 
dref Hughesovka yn Rwsia, gan sefydlu gwaith 
haearn a mwynfeydd glo yno. Dyma heddiw yw 
dinas Donetsk yn yr Wcrain. 
1876 Y gantores o Ddowlais, Margaret Watts-
Hughes, oedd y fenyw gyntaf i gyflwyno dyfais 
wyddonol i’r Gymdeithas Frenhinol. Arloesai yng 
ngwyddoniaeth sain, a dangosodd ddelweddau o’r 
llais dynol.  
1900 Etholwyd James Keir Hardie yn AS ‘iau’ ar 
gyfer Bwrdeistref Merthyr Tudful. Ym 1906, daeth 
yn arweinydd cyntaf y Blaid Lafur.  

1911 Cyrhaeddodd Merthyr Tudful boblogaeth o 80,991.
1918 Torrwyd record gan bobl Merthyr Tudful drwy 
godi dros £1,000,000 ar gyfer ymdrech y rhyfel 
ym mis Mehefin1918, pan ddaeth tanc o’r Rhyfel 
Byd Cyntaf i’r dre.
1925 Ganwyd y dylunydd ffasiwn, Laura Ashley,  
yn Nowlais.
1927 Hyd yn oed cyn i fenywod gael hawliau 
pleidleisio cyfartal, etholwyd Mary Ann Edwards 
gan y cynghorwyr yn Faer Merthyr Tudful – y 
fenyw gyntaf erioed i’w hethol i’r swydd.  
1948 Agorwyd ffatri Hoover ym Mhentrebach i 
adeiladu peiriannau golchi i’r byd, wedi’u dylunio 
yn yr Unol Daleithiau. Cyflogwyd 350 o bobl – yn 
ddiweddarach, cynyddodd y gweithlu i 10 gwaith hyn.
1957 Crëwyd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
1989-93 Caewyd Gweithfeydd Glo Ynysowen, 
Cloddfa Ddrifft Trelewis, Deep Navigation a Taf 
Merthyr Tudful.
1997 Cafodd safle’r tri gwaith glo eu hadfer i greu 
harddwch Parc Taf Bargoed. Codwyd datblygiad tai 
newydd ar safle Ynysowen erbyn hyn.
21st century Diwydiant trwm oedd hanes y dref, 
ond twristiaeth, manwerthu, gweithgynhyrchu 
ysgafn a’r sectorau cyhoeddus a phreifat yw ei 
phresennol. Bwriwch ymlaen i ddarllen i ddarganfod 
mwy am Ferthyr Tudful heddiw.

Hanes
Digwyddodd fan hyn – cymaint o hanes mewn   un ardal fach
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Ymysg yr holl ddarganfyddiadau daearegol 
a’r ardaloedd o harddwch naturiol hyn, mae 
llawer o atyniadau gwych o waith pobl, 
sy’n ein hatgoffa o olygfeydd diwylliannol, 
diwydiannol, masnachol a chrefyddol cynnar 
Merthyr Tudful.

Adeiladau’n cyflawni’r radd
Arferai hen Neuadd y Dref ym Merthyr Tudful, 
sef adeilad Fictoraidd rhestredig Gradd II 
REDHOUSE Cymru erbyn hyn, fod yn ganolfan 
i lywodraeth leol, gan gynnwys siambr 
y cyngor, llys ynadon a chelloedd i gadw 
carcharorion yn y ddalfa. 
Erbyn heddiw, mae wedi’i thrawsnewid a’i 
hadnewyddu’n helaeth, gan gyfuno nodweddion 
hanesyddol cain a chyfleusterau newydd y 
celfyddydau a thechnoleg i’w hadfer i fod yn 
brif strwythur amlwg yng nghanol y dref.  

Wrth archwilio’r adeilad, cewch eich arwain 
o’r naill ddarganfyddiad i’r llall: atriwm 
amlgyfrwng Cwrt Plymouth gyda’i do 
gwydr, Theatr Dowlais, gofod arddangos celf 
Galeri y Faenor, stiwdios dawns a recordio, 
ystafelloedd ymarfer cerddoriaeth, caffi, 
cyfleusterau cynadledda ac ardaloedd dehongli 
treftadaeth.   
redhousecymru.com

Adeilad rhestredig Gradd II arall ym Merthyr 
Tudful y rhoddwyd bywyd newydd iddo yn yr 
21ain ganrif yw Canolfan a Theatr Soar ym 
Mhontmorlais, ac mae’n ganolbwynt i’r iaith 
Gymraeg ym Merthyr Tudful.  
Cwblhawyd gwaith adeiladu Capel Annibynnol 
Soar ym 1842 a chyn iddo gau yn 2005, dyma 
oedd un o’r capeli mwyaf yng Nghymru. Bu’r 
Dr Joseph Parry, y cyfansoddwr a anwyd ym 
Merthyr Tudful ac a gyfansoddodd gân enwog 
Myfanwy, yn arwain y Gymanfa Ganu yno am 
flynyddoedd lawer.
Nod y Ganolfan ar ei newydd wedd yw 
hybu’r iaith Gymraeg a chreu cyfleoedd i 

bobl gymdeithasu a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau sy’n seiliedig ar y Gymraeg. 
Mae Theatr Soar, sydd â 200 o seddi, yn 
lleoliad ar gyfer drama, dawns, cerddoriaeth 
fyw, barddoniaeth, ffilm, cyngherddau, 
comedi a gweithdai. Gallwch hefyd ymweld â 
Chaffi Cwtsh i gael coffi, cawl neu bancos 
a phrynu llyfr neu roddion o Lyfrau Enfys. 
P’un a ydych chi’n siarad Cymraeg, yn ddysgwr 
sy’n awyddus i ddefnyddio eich Cymraeg, 
neu heb fedru’r iaith ond â diddordeb mewn 
treftadaeth a diwylliant ac yn y celfyddydau, 
mae croeso cynnes yn eich disgwyl yng 
Nghanolfan Soar.
theatrsoar.co.uk

Diwylliant a Threftadaeth Crëwyd Merthyr Tudful yn ffwrneisi’r Chwyldro 

Diwydiannol, ac wrth i’r dref ddarparu glo 

a haearn i’r byd, estynnai ai rhydwelïau i’r 

arfordir a thu hwnt.

Ond er y bu’r bryniau’n ddu a’r afonydd yn goch 

gan rwd, mae byd natur bellach wedi adennill 

harddwch naturiol y cwm ac mae Taith Taf yn 

cynnig un o lwybrau cerdded godidocaf Cymru. 

Dechreuwch ar Draphont Cefn (a dyna le 

trawiadol i gychwyn!) a dilynwch hen lwybr 

Camlas Sir Forgannwg i lawr drwy Abercanaid, 

Pentrebach a Throedyrhiw – mae ambell dafarn 

fach hyfryd ar hyd y daith i helpu’r traed chwim!

Mae’r golygfeydd i lawr y cwm yn odidog; ond 

bwriwch olwg yn ôl dros eich ysgwydd, yn ôl am 

Ferthyr a’r Bannau, a chewch synnwyr o hanes ein 

cwm a’r balchder sydd gennym ynddo. Mwynhewch!

Steve Speirs, actor ac awdur   
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Rhif 4 Rhes y Capel yw Bwthyn Joseph Parry, 
man geni’r cerddor a’r cyfansoddwr Dr Joseph 
Parry (1841–1903), a ddaeth i enwogrwydd 
drwy ei emynau a’i operâu, yn ogystal â’i gân 
enwocaf, Myfanwy. 
Mae’r bwthyn wedi’i gadw’n hardd ac mae’n 
agored i’r cyhoedd fel amgueddfa, fel y gall 
ymwelwyr gael profiad o gartref traddodiadol 
gweithiwr haearn y 19eg ganrif. Mae llawer 
o ffotograffau Dr Parry, copïau o rai o’i 
gyfansoddiadau a dogfennau eraill i’w gweld yno.
Mae’r adeilad ar agor ar brynhawniau 
Sadwrn a Sul o fis Ebrill i fis Medi, a thrwy 
apwyntiad yn unig y tu allan i’r amserau 
hyn – cysylltwch ag Amgueddfa ac Oriel Gelf 
Castell Cyfarthfa i gael y manylion.

Adeiladwyd Peiriandy Ynysfach ym 1836 ar gyfer 
Gwaith Haearn Ynysfach. Caewyd y gwaith ym 
1874 ac ni fu defnydd ar y peiriandy. Cafodd ei 
adfer ym 1989, a’i ailagor yn ganolfan dreftadaeth.
Ar benwythnosau’n unig y mae’r Peiriandy ar 
agor ar hyn o bryd, a thrwy apwyntiad i 
grwpiau. Unwaith eto, cysylltwch ag 
Amgueddfa Castell Cyfarthfa i gael y manylion.
cyfarthfa.com

Mae eglwysi a chapeli hanesyddol i’w gweld ar 
hyd a lled Merthyr Tudful:  
O deithio i’r bryniau anghysbell ger Pontsticill 
i Eglwys Sant Gwynno (sy’n fwy adnabyddus 
fel Eglwys y Faenor), fe ddowch o hyd i fedd 
yr haearnfeistr o Ferthyr Tudful, Robert 
Thompson Crawshay, a drefnodd i’r eglwys 
gael ei hailgodi ym 1870 wedi i eglwys 
wreiddiol y plwyf gael ei llosgi yn ystod 
brwydr Maes y Faenor ym 1291 ac wedi i’r 
adeilad a ddaeth yn ei lle fynd yn adfail.
Mae bedd Crawshay yn cynnwys llechfaen 
enfawr, y credir ei bod yn pwyso 10 tunnell, 
sy’n dwyn y geiriau ‘God forgive me’. Mae nifer 
o ddehongliadau gan haneswyr ynglŷn â pham 
y dewiswyd y beddargraff hwn.

Eglwys arall sy’n llawn hanes yw Sant Tudful, 
Hen Eglwys y Plwyf ym Merthyr Tudful, a 
godwyd i gadw’r fan ar ben isaf y Stryd Fawr 
yn sanctaidd, sef y man lle y cafodd Tudful ei 
merthyru oherwydd ei chredoau Cristnogol. 
Credir i eglwys o ryw ffurf sefyll yn y fan 
hon am bron i 1500 o flynyddoedd. Dyluniwyd 
yr eglwys bresennol, a godwyd ym 1894, gan 
J L Pearson, a ddyluniodd Eglwys Gadeiriol 
Truro hefyd.
Yng nghanol y dref mae Eglwys y Plwyf, Dewi 
Sant, a godwyd yn yr arddull Gothig 
Fictoraidd ym 1847 i wasanaethu’r nifer 
gynyddol o addolwyr Saesneg eu hiaith. 



3736

Henebion i’n hatgoffa am oes aur haearn
Anodd yw dirnad union faint a graddfa Gwaith 
Haearn Cyfarthfa, ond yr hyn sy’n weddill o 
ffwrneisi Cyfarthfa yw’r gyfres fwyaf a’r 
mwyaf cyflawn o ffwrneisi sy’n goroesi 
unrhyw le yn y byd, yn ôl y Gymdeithas 
Archaeoleg Ddiwydiannol.
Dymchwelwyd llawer o’r safle yn ystod yr 
20fed ganrif, gan na châi ei ddefnyddio 
mwyach. Ond yr hyn sy’n weddill i’w weld hyd 
heddiw yw’r chwe ffwrnais chwyth enfawr, 
a’r bwa enfawr o frics a godwyd i lenwi’r 
bwlch yn y gyfres o ffwrneisi. 
Roedd Dyfrffos a Thramffordd Cyfarthfa 
yn hanfodol i’r Gwaith Haearn. Cafodd yr 
hen ddyfrffos hon, sy’n rhedeg tua 1000m 
o’r ffynhonnell ar lannau Taf Fechan i Lyn 
Cyfarthfa, ei hadeiladu’n wreiddiol i gludo dŵr 
i’r Gwaith Haearn. Cafodd yr Hen Dramffordd, 
sy’n rhedeg islaw’r Ddyfrffos ar silff wedi’i 
naddu o wyneb y graig, ei hadeiladu i gludo 
calchfaen ar dram wedi’i dynnu gan geffyl o 

Chwarel Gurnos i Waith Haearn Cyfarthfa, ac 
mae bellach yn rhodfa goediog sy’n lle da ichi 
weld waliau’r Ddyfrffos uwchlaw.
Gwnaed nifer o bethau am y tro cyntaf 
erioed ym Merthyr Tudful, ac mae Twnel 
Trevithick yn ein hatgoffa’n barhaus am un o’n 
ffefrynnau. Ar 21 Chwefror 1804, tystiodd 
y trigolion lleol i’r daith gyntaf erioed gan 
locomotif stêm ar reiliau, wrth i ‘Locomotif 
Penydarren’, a ddyfeisiwyd gan Richard 
Trevithick, deithio i lawr drwy Bentrebach ac 
ymlaen i Abercynon.
Ni fentra neb ddadlau nad oes gan Ferthyr 
Tudful dirwedd ddramatig – ac mae ein pâr 
trawiadol o draphontydd yn sicr yn rhan fawr 
o hyn. Traphont Cefn yw’r drydedd fwyaf 
yng Nghymru, ac mae bellach yn strwythur 
rhestredig Gradd II. Cafodd ei chodi ym 
1866 ar gromlin fel na fyddai’r rheilffordd 
yn effeithio ar eiddo a oedd yn berchen i’r 
haearnfeistr, Robert Thompson Crawshay. 

Mae i’r draphont 15 bwa, bob un yn 39 
troedfedd a 6 modfedd o led, ac mae’n 770 
troedfedd o hyd. Ar ei huchaf, mae’n 115 
troedfedd o uchder. Teithiodd y trenau olaf 
drosti yn y 1960au canol, ac adfeiliodd wedi 
hynny. Fe’i hatgyweiriwyd gydag arian y Loteri 
ac mae bellach yn rhan o Daith Taf, Llwybr 8 y 
Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.
Traphont arall a godwyd yn y 1860au oedd 
Traphont Pontsarn, i fynd â rheilffordd 
Aberhonddu a Merthyr Tudful dros afon Taf 
Fechan. Yn fras, ‘heol hir’ yw ystyr ‘sarn’ fan 
hyn, a’r heol dan sylw oedd cangen o’r ffordd 
Rufeinig o Gaerloyw i orllewin Cymru.
Mae saith rhychwant i’r draphont ac mae’n 
strwythur hanesyddol rhestredig. Mae wedi’i 
lleoli mewn ardal o harddwch naturiol, gerllaw 
Pwll Glas Pontsarn a’r rhaeadr. 
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Mae miliynau o siopwyr yn heidio i Ferthyr 
Tudful bob blwyddyn i ymweld ag un o siopau 
gostyngiad annibynnol mwyaf Prydain. Ond yn 
ogystal â Trago Mills a pharc siopa, mae hefyd 
gennym stryd fawr draddodiadol brysur a 
marchnadoedd poblogaidd dan do ac awyr 
agored.

Glaw neu hindda
Yn ychwanegol at ddwy ganolfan siopa 
gysgodol, mae ar stryd fawr ddi-draffig 
Merthyr Tudful yr enwau cyfarwydd yn 
ogystal ag amrywiaeth fawr o siopau a 
busnesau annibynnol. 

Mae Canolfan Siopa St Tudful, sy’n lleoliad 
di-draffig lled-gysgodol, yn cynnig rhyw 50 o 
siopau, yn cynnwys llawer o siopau 
cenedlaethol a nifer o fusnesau annibynnol 
nodedig. Uwchlaw, mae’r farchnad dan do yn 
cynnig amrywiaeth wych o gynnyrch ac 
anrhegion. Efallai mai’r stondinwr enwocaf yw 
Chris Jones, sy’n honni iddo ddysgu Jamie 
Oliver sut i wneud pice bach (Welsh cakes). 
Mae’n gwneud ac yn gwerthu mwy na 1,000 o 
bice bach bob dydd. Fe wnaeth y cogydd enwog 
gynnwys y rysáit yn ei lyfr, Jamie’s Great 
Britain. 

Gydol y flwyddyn, mae Canolfan Siopa St 
Tudful yn trefnu marchnad undydd reolaidd ar 
y cyd â menter siopau a busnesau We Love 
Merthyr – cadwch lygad ar y cyfryngau 
cymdeithasol i weld y manylion diweddaraf.  

sttydfilshoppingcentre.co.uk

Mae Beacons Place yn cysylltu’r orsaf 
reilffordd ac archfarchnad Tesco ar y stryd 
fawr ac mae yno lu o siopau annibynnol a 
chenedlaethol.
Yng nghanol y dref, mae dewis eang o siopau 
annibynnol, gan gynnwys y siop sydd â’r detholiad 
mwyaf o gomics a gemau yng Nghymru.  

Mae’r rhan fwyaf hanesyddol o ganol y dre, 
Pontmorlais – sydd ar hyn o bryd yn elwa o 
raglen adfywio helaeth – yn denu mwy a mwy 
o siopau bwtîc, siopau groser arbenigol, ac 
amryw siopau bach arbenigol eraill.

Cyfleoedd siopa amrywiol

Siopau dylunwyr arbenigol ac un o siopau 

gostyngiad annibynnol mwyaf Prydain
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Siopau dylunwyr ffasiwn
Mae llu o’r enwau ffasiwn mawr i’w cael ym 
Mharc Siopa Cyfarthfa. Mae’r ardal 29,800 
metr sgwâr yn cynnwys 22 uned fanwerthu, 
pedair siop fwyd, clwb iechyd chwaraeon a 
mwy na 1,400 o lefydd parcio. Mae’r parc 
hefyd yn gartref i siop ‘eco ddysgu’ carbon 
isel B&Q, sydd wedi ennill gwobrau.
Yn ogystal â Marks & Spencer, Next, 
River Island a H&M, yn ddiweddar daeth 
siop ffasiwn arbennig Tessuti i’r parc, sy’n 
gwerthu enwau fel Ralph Lauren, Vivienne 
Westwood, Hugo Boss ac Emporio Armani.  
cyfarthfashopping.com

cyfarthfashopping.com 

Marchnadoedd lu  
Dewch i’r dre ar ddydd Mawrth neu ddydd 
Sadwrn, ac fe welwch chi’r stryd fawr yn 
llawn dop o stondinau lliwgar y farchnad. 
Mae cynnyrch tymhorol a nwyddau wedi’u 
creu yn lleol ymysg yr arlwy ym marchnad 
y ffermwyr sy’n cael ei chynnal ym Mharc 
Cyfarthfa ar wyliau’r banc. I fod yn gymwys 
i werthu yno, mae’n rhaid i’r cynnyrch fod 
wedi’u tyfu, eu magu, neu fod â gwerth wedi’i 
ychwanegu, o fewn radiws o 50 milltir i 
Ferthyr Tudful.
Mae hefyd yma farchnadoedd undydd a nifer 
gynyddol o wyliau bwyd tymhorol (gweler yr 
adran Digwyddiadau ar dudalennau 49 a 50).

Hanes Trago
Flynyddoedd yn ôl, daeth safle cyn waith brics 
Merthyr Tudful i sylw perchennog a 
Chadeirydd Trago, Bruce Robertson. 
Sylweddolai fod Merthyr Tudful, fel porth i 
gyrchfannau twristaidd poblogaidd y Cymoedd 
a Bannau Brycheiniog, yn llawn potensial fel 
canolfan siopa rhwng dinasoedd mawr 
Caerdydd ac Abertawe. Mae’r adeilad – gyda’i 
‘dyrau’ castellog nodedig – yn dirnod newydd 
sgleiniog sy’n tystio i hyder masnachol 
cynyddol Merthyr Tudful.
Manwerthwr gostyngiad annibynnol sy’n cael 
ei redeg gan y teulu yw Trago, a sefydlwyd 
yng Nghernyw yng nghanol y 1960au. Tyfodd y 
busnes yn gyflym ac mae bellach yn cynnig 
mwy na 200,000 o gynnyrch ar draws 38 
adran, gan gynnwys celfi, dodrefn meddal, 
dillad, teganau, nwyddau garddio a 

phlanhigion, ceginau parod, gwaith ar y tŷ, 
carpedi a mwy. Erbyn hyn mae gan y cwmni 
bedair siop, a’r un ym Merthyr yw’r unig un 
yng Nghymru.
Ynghyd â 200,000 troedfedd sgwâr o therapi 
siopa y tu mewn i’r adeilad, gall siopwyr 
llwglyd lenwi’u boliau mewn caffi a bar coffi, 
a siop pysgod a sglodion. Ac mae’r Piazza y tu 
allan i’r brif fynedfa yn gartref i lu o siopau 
annibynnol bach, gan gynnwys un o’r siopau 
bara hynaf ym Mhrydain a chynhyrchydd 
masnachol Pasteiod Cernyw hynaf y byd.
Mae’r lle chwarae meddal, Play-Zone@Trago, 
yn cynnig amrywiaeth o ardaloedd chwarae, 
gan gynnwys Ardal i’r Synhwyrau ac ardal i’r 
plant bach, ynghyd â siop goffi sy’n gweini 
lluniaeth a byrbrydau.  

trago.co.uk
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Mae’r bywyd nos ym Merthyr Tudful yn 
chwedlonol. Ond nid mater o’r barrau a’r 
clybiau yn unig yw – er bod gennym lu 
ohonynt! Yn sgil cynnydd sylweddol yn nifer y 
lleoliadau adloniant yn y blynyddoedd 
diwethaf, cewch fwynhau sioeau, dramâu a 
pherfformiadau cerddoriaeth rheolaidd.
Gydag amrywiaeth eang o gaffis, tafarndai, 
bwytai a siopau tecawê, mae ym Merthyr 
Tudful amrywiaeth hynod o eang o leoedd i 
fwyta ac yfed. 
Mae hanes hir y dref o groesawu pobl o 
wahanol genedligrwydd, a hwythau wedi’u denu 
gan waith, yn golygu bod yma gynnig eclectig 
o fwyd, p’un a oes arnoch chi awydd bwyta 
mas neu brynu rhywbeth i fynd gyda chi.
Mae diwylliant y caffis yn gryf yn y dre, ers 
i’r mewnfudwyr o’r Eidal ddechrau agor caffis, 
siopau hufen ia a siopau pysgod a sglodion o’r 
1880au ymlaen. Mae cyfoeth o ardaloedd eraill 
i fwyta ynddynt, gyda blasau o Bortiwgal, y 
Caribî, India, Tsieina, Twrci, Bangladesh, 
Tiwnisia ac, wrth gwrs, Cymru. 
Ychwanegiad gwerthfawr yn y blynyddoedd 
diwethaf yw unig fwyty ciniawa cain Merthyr, 
JOL’s. Mae’r bwyty, sydd yn y safle uchaf yn y 
dref ar wefan TripAdvisor, yn eiddo i’r prif 
gogydd, Jamie O’Leary, a arferai fod yn sous 
chef ym mwyty llwyddiannus The Hardwick 
yn y Fenni. Mae O’Leary yn prynu’r cynnyrch 
lleol gorau i greu bwydlenni tymhorol arloesol. 

 jolsrestaurant.co.uk/

Yn ogystal â bod yma fwytai cosmopolitan, 
mae poblogaeth amrywiol Merthyr Tudful 
hefyd yn golygu bod yma ddetholiad o siopau 
bwyd sy’n gwerthu cynnyrch arbenigol o Wlad 
Pwyl a Phortiwgal. 
Os mai chwilio am ddiod neu ddwy, neu fwy, 
ydych chi, mae amrywiaeth enfawr o farrau a 
thafarndai yng nghanol y dref a’r ardal o 
amgylch, o dafarn fragu i dafarndai cadwyn 
cenedlaethol, barrau sy’n cynnig bandiau byw a 
nosweithiau meic agored, a lleoedd i ddawnsio.
Yn y blynyddoedd diwethaf, daeth y New 
Crown i fod yn adnabyddus am gerddoriaeth 
fyw yn ogystal â bwyty a bar. Bu’r dafarn 
restredig gradd II yn fan nodedig ar y stryd 
fawr ers 1785, ac yn ei hanes hir, bu’n llety 
hela ac yn westy. Mae’r New Crown bellach yn 
lleoliad cerddoriaeth fyw uchel ei barch ac yn 
fwyty sy’n cynnig blas go iawn ar Bortiwgal.
Mae’r lle diweddaraf i agor yn y dref wedi’i 
enwi ar ôl un o’i gwleidyddion enwocaf. 
Sefydliad annibynnol yw Hardie’s sy’n lle 
brecwast yn y bore, siop goffi yn ystod y 
dydd, a bar coctel cyntaf Merthyr Tudful 
gyda’r nos.
Cymrwch olwg ar Fap Rhyngweithiol Lleoliadau 
Croeso Merthyr i gael manylion y sefydliadau hyn.

Merthyr Wedi’r Hwyr 

Rwy’n caru’r bywyd nos 
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Mae neuadd wreiddiol y dref, REDHOUSE 
Cymru yng nghalon y dref. Mae’n cynnal 
arddangosfeydd, cynyrchiadau theatr, comedi, 
cerddoriaeth fyw, nosweithiau meic agored a 
digwyddiadau mwy anarferol  
redhousecymru.com/events/
Agorwyd drysau Theatr Soar yn swyddogol yn 
2011 ac roedd y lansiad yn llawn o berfformiadau. 
A bu’r amserlen yn llawn o ddrama, dawns, 
cerddoriaeth, ffilm, cyngherddau, comedi a 
gweithdai byth ers hynny.  
Ychydig y tu allan i ganol y dref, mae Pentref 
Hamdden Merthyr Tudful yn fwy na lleoliad 
chwaraeon yn unig. Sinema 10 sgrin Vue 
Cinema yw’r lle gorau i weld y ffilmiau mawr 

diweddaraf, ac mae ym mhob awditoriwm y 
taflunydd digidol diweddaraf, system sain 
ddigidol Dolby a thechnoleg trochi digidol 
3D. Hefyd yn y pentref mae Superbowl UK 
Merthyr Tudful a nifer o gadwyni bwytai a 
chaffis. 
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Digwyddiadau a Gwyliau

Chewch chi byth ddiwrnod diflas ym Merthyr 
Tudful. Mae’r calendr di-baid o ddigwyddiadau 
yn cynnwys sgwteri, tshilis a gŵyl sy’n dathlu 
codi’r Faner Goch am y tro cyntaf yng 
Nghymru! 
Bob gwanwyn, mae’r dref yn croesawu 
cannoedd o redwyr ar gyfer Hanner Marathon 
Merthyr. Dyma 13.1 milltir o ras dros bant 
a bryn, gan deithio drwy rannau o’r dref a 
chefn gwlad. Gan fanteisio ar Daith Trevithick 
a Thaith Taf, llwybrau tarmac di-draffig yw’r 
rhan fwyaf o’r daith. Caiff y digwyddiad ei 
gynnal ym mis Mawrth, ac mae’n cynnwys ras 
fach, a ras hwyl i’r plant.  
merthyrhalfmarathon.co.uk

Ym mis Ebrill, daw rhai o sêr mwyaf cylch 
comedi Prydain i ymuno â’n doniau mwyaf 
addawol yng Ngŵyl Gomedi Merthyr.
Caiff yr ŵyl ei chynnal dros dri diwrnod 
mewn sawl lleoliad yng nghanol y dref. Mae 
iddi amrywiaeth eang o gomedi stand-yp, 
gan gynnwys sioeau i blant, sioeau i’r teulu a 
sioeau sy’n fwy addas i oedolion. 
facebook.com/merthyrcomedyfestival/

Mae rhywbeth yn digwydd o hyd,  

ac fel arfer mae’r sŵn yn uchel
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Ym mis Mai, daw pobl o bob rhan o Brydain 
sy’n dwlu ar sgwteri ar bererindod i Sgwâr 
Penderyn a’r REDHOUSE ar gyfer Sgwteri ar y 
Sgwâr. Dyma ddiwrnod cyfan o ddigwyddiadau 
am ddim sy’n cynnwys sioe sgwteri unigryw, 
stondinau, arddangosiadau a thaith sgwteri, 
a noson o gerddoriaeth fyw i ddilyn.  
redhousecymru.com

Wyddech chi mai ym Merthyr y codwyd 
y faner goch gyntaf yng Nghymru? 
Mae Merthyr Rising yn dridiau o ŵyl o 
gerddoriaeth, y celfyddydau a syniadau sy’n 
dathlu diwylliant a gwrthsafiad y dosbarth 
gweithiol.
Mae’r ŵyl ar Sgwâr Penderyn, sy’n cael ei 
chynnal fis Mai i nodi un o’r gwrthryfeloedd 
cyntaf i gael ei drefnu gan weithwyr ym 
mis Mai 1831, Gwrthryfel Merthyr, yn gyfle 
i arddangos diwylliant bywiog y dref. Mae’n 
cynnwys meddylwyr, siaradwyr a dadleuon 
llawn ysbrydoliaeth, ynghyd ag ymddangosiad 
gan artistiaid, cerddorion, awduron a 
gwneuthurwyr ffilm – ac mae rhestr y 
gwahoddedigion yn fwyfwy uchelgeisiol bob 
blwyddyn. 
merthyrrising.uk

“Dyma ddigwyddiad am tshilis a dim byd arall,” 
yw broliant balch trefnwyr Fiesta Tshili 
Merthyr, sy’n cynnig rhywbeth i bawb ‘o’r 
connoisseur tshili selocaf i’r chwilfrydig’.
Unwaith eto, caiff yr ŵyl ei chynnal ar Sgwâr 
Penderyn ym mis Mehefin. Bydd yn croesawu 
rhai o’r cynhyrchwyr tshilis gorau ym 
Mhrydain ac yn arddangos rhai o’r cynnyrch 
tshilis gorau gan gynnwys dipiau, jamiau, 
mwstard, siocled, nwyddau ac eitemau eraill 
na welwch chi mewn siopau lleol. Caiff 
cystadleuaeth bwyta tshilis ei chynnal hefyd, 
os ydych chi’n teimlo’n fentrus!   
chillifest.net/merthyr-cf-2019/4582336271

Rwy’n falch o fod yn un o feibion Merthyr Tudful; 

fe ges i fy ngeni a’m magu yno. Fel plentyn, roeddwn 

i’n dwlu ar hanes, ac rwy’n dal i wneud – a ble 

gwell i dyfu lan nag yn y dref yr oedd fy Nhad-cu 

yn arfer ei galw’n ‘dref fach enwocaf y byd’. 

Mae gennym ni hanes godidog heb ei ail. Ni oedd 

prifddinas haearn y blaned. O’n mynyddoedd 

ni y cafodd glo ager cyntaf Cymru ei gloddio 

ac roedden ni ar flaen y gad wrth i’r chwyldro 

diwydiannol newid sut roedd pobl yn byw.

O’n holl gyraeddiadau gwych, ein hased mwyaf yw 

ein pobl. Yn syml, rwy’n eu caru nhw. Rwy’n dwlu 

dod adref i dreulio amser gyda nhw. Fe fyddaf i’n 

ôl fis Mai ar gyfer Gŵyl Merthyr Rising. Dyma 

amser gorau’r flwyddyn i mi – cael bod ymysg fy 

mhobl i.  

Jonny Owen, cynhyrchydd, actor ac awdur

Ewch i adran newyddion a digwyddiadau 

visitmerthyr.gov.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

© DP Visuals
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Hefyd ym mis Mehefin, caiff sylw ei roi i’n 
cefn gwlad hygyrch a’n cyfleusterau hamdden, 
mewn wythnos o ddigwyddiadau sydd â’r nod o 
gael pobl o bob oed i fynd mas am dro. 
Yn rhan o Ŵyl Stride and Ride Merthyr 
Tudful mae mwy na 40 o weithgareddau dros 
gyfnod o 9 diwrnod, o gyfeiriannu i gerdded 
Nordig, a gweithgareddau i’r plant bach. 
Cysylltwch â merthyrstride@gmail.com i gael 
gwybodaeth bellach.
Digwyddiad arall yn yr haf sy’n denu 
connoisseurs wrth y fil yw Gŵyl Fwyd 
Merthyr. Bydd yno ryw 50 o stondinau gan 
gynhyrchwyr bwyd a bragdai lleol, adloniant 
yn ymwneud â bwyd, arddangosiadau gan 
gogyddion a gweithgareddau i’r plant.
Cewch ddod i’r ŵyl am ddim, a chaiff y brif 
ŵyl ei chynnal ar Sgwâr Penderyn. Yn rhan 
o’r ŵyl, caiff digwyddiad Figan ei gynnal yng 
Nghanolfan Siopa St Tudful sy’n cynnwys pob 
math o bethau figan, o pizza i siocledi, ac 
o gacennau i quiche, ynghyd â rhoddion sy’n 
addas i feganiaid welovemerthyr.co.uk/public/
event/merthyr-food-festival

I gloi’r haf yn hapus, caiff dwy ŵyl eu cynnal 
tuag at ddiwedd mis Awst. Mae Gŵyl Pentref 
Byd-eang Merthyr Tudful yn dathlu treftadaeth 
a natur amlddiwylliannol y fwrdeistref sirol 
drwy gyfrwng cerddoriaeth, dawns, celf, 
ffilm, llais a pherfformiadau mewn ffordd 
gynhwysol, a chyfle i bobl gymryd rhan mewn 
gweithdai neu bori drwy’r stondinau. Ochr 
fwy difrifol i’r ŵyl yw’r cyfle i groesawu a 
hysbysu trigolion newydd am fywyd ym 
Merthyr Tudful. http://globalvillage.wales/
Yn y New Crown, sy’n gweithio’n galed 
i wneud yn siŵr bod eu digwyddiadau 
cerddoriaeth fyw yn brofiad bythgofiadwy, 
mae Gŵyl Crownload yn tyfu a gwella 
flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae’n cynnwys llu 
o’r perfformwyr gorau, o fandiau gwreiddiol a 
chyfyr i rai o fandiau teyrnged gorau Prydain.   

Er mwyn ymdopi â nifer yr ymwelwyr, tyfodd 
Crownload o fod yn ddigwyddiad cerddorol 
bach yng ngardd y dafarn i fod yn ŵyl fawr ar 
ffurf llwyfan a thorf awyr agored wrth ymyl 
ffynnon Lucy Thomas gerllaw.
http://bit.ly/2H4gu6C
Yn yr hydref, Parc Cyfarthfa yw un o’r 
mannau agored gorau i fwynhau noson 
tân gwyllt – ni chewch eich siomi gan y 
Big Sparkle. Dewch draw i Barc Cyfarthfa 
i fwynhau sioe tân gwyllt, cerddoriaeth, 
stondinau bwyd, ffair, ac ymddangosiad gan 
sawl masgot arbennig.
Cyn diwedd mis Tachwedd, caiff y Goleuadau 
Nadolig eu cynnau yng nghanol y dref, a 
chaiff y plant ymweld ag Ogof Siôn Corn. 
Cewch weld Siôn Corn a’i gorachod yn yr ogof 
yng Nghanolfan Siopa St Tudful. A bydd llu 
o atyniadau tymhorol eraill gan gynnwys 
ceirw go iawn, ffair, Marchnad Anrhegion 
Nadolig dros dro, cymeriadau’n mynd am dro, 
paentio wynebau a siapio balŵns, lle i gwrdd 
ag anifeiliaid anwes, wal ddringo symudol a 

pherfformiadau dawns a cherddoriaeth gan 
grwpiau lleol.
Cewch fynd draws i Sgwâr Penderyn wedyn i 
wrando ar gerddoriaeth Nadoligaidd a gweld y 
goleuadau’n cael eu cynnau yn REDHOUSE. 
Ym mir Rhagfyr, bydd Siôn Corn yn ymweld 
â’i hoff gastell. Mae Sioe Nadolig Cyfarthfa 
yn gyfle i deuluoedd gwrdd â Siôn Corn a 
chymryd rhan mewn gweithgaredd llawn hwyl 
i greu crefftau Nadoligaidd, gan gynnwys 
torch Nadolig Fictoraidd o ddail gwyrdd byw.
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Car
Rydyn ni 20 munud o Gyffordd 32 ar 
draffordd yr M4, ar garreg drws Caerdydd. 
Mae’r A470 yn rhedeg o’r gogledd i’r de ac mae’r 
A465 (heol Blaenau’r Cymoedd) yn rhedeg o’r 
dwyrain i’r gorllewin drwy’r ardal, felly mae’n 
hawdd cyrraedd o unrhyw gyfeiriad.

Coets a Bws
Am brisiau rhesymol, cewch ddod ar goets i 
ganol tref Merthyr Tudful. Mae’r gwasanaeth 
bysiau helaeth drwy’r ardal yn cynnig tocynnau 
diwrnod am bris da. Mae bws T4, gyda’i seddau 
lledr a WiFi am ddim, yn cysylltu Caerdydd a 
chanolbarth Cymru, gan alw ym Merthyr 
Tudful, Cronfa Ddŵr Llwyn Onn ac yn agos at 
droed Pen y Fan. 
traveline-cymru.info 
trawscymru.info 

Llogi beic
I logi beic, cael syniadau am lwybrau a holi am 
gael tywysydd, cysylltwch â Gethin MTB.
gethinmtb.com/cycle-stay/ 

Awyren
Mae Maes Awyr Caerdydd 45 munud i ffwrdd 
mewn car, gydag awyrennau’n hedfan yn ddyddiol 
o ddinasoedd ledled y byd. Mae heolydd rhagorol 
yn cysylltu â meysydd awyr Bryste, 
Birmingham, Hethrow a Gatwick. 
cardiff-airport.com 

Trên
Mae trenau rheolaidd yn mynd o Gaerdydd, sy’n 
ganolfan deithio fawr ac sy’n cysylltu â phob 
rhan o Brydain. Y pum gorsaf yn yr ardal yw 
Mynwent y Crynwyr, Ynysowen (Merthyr Vale), 
Troed-y-Rhiw, Pentrebach a Merthyr Tudful.
nationalrail.co.uk

Llety
O ystyried nad yw’n ardal fawr, mae yma 
amrywiaeth enfawr o leoedd i aros, o 
fythynnod glowyr hanesyddol a ffermdai 
gwely a brecwast, i wersylloedd, byncws a 
gwestai modern.
visitmerthyr.co.uk/plan-your-stay/ 

Cynllunio eich ymweliad

Sut i ddod o hyd i ni, sut i ddod 

yma a ble i aros

Rhowch gynnig ar ein m
ap rhyngweithiol 

diweddaraf fan hyn: vi
sitmerthyr.co.uk/map-page/
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Llwyn-on 

Cronfa Ddŵr 
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Chwilio am fwy?  

visitmerthyr.co.uk

Dilynwch Croeso Merthyr ar y Cyfryngau Cymdeithasol:

 /Visit Merthyr   @visitmerthyr   @visitmerthyr | #visitmerthyr

Cyhoeddwyd gan 
Y Tîm Twristiaeth Strategol 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Dyluniad: Mediadesign Wales

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni:
E-bost: visit@merthyr.gov.uk
Ffôn: 01685 727492
Bost:  Croeso Merthyr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Uned 5,  

Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF484TQ


