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Croeso i Dde Cymru
Efallai bod gennych chi syniad eisoes
beth i’w ddisgwyl o daith i Dde Cymru.
Mae’r rhanbarth wedi’i rannu i ddeg ardal
wahanol, pob un â’i chymeriad a’i swyn
ei hun. Mae ardaloedd Blaenau Gwent,
Blaenafon, Caerffili, Merthyr Tudful a
Rhondda Cynon Taf yn adnabyddus am
eu hanes a’u treftadaeth. Mae Sir Fynwy
gerllaw yn fwy gwledig ac yn enwog am
ei bwydydd a diodydd rhagorol. Mae
Casnewydd a Chaerdydd yn ddinasoedd
llewyrchus sydd ag atyniadau gyda’r gorau
yn y byd. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Bro
Morgannwg ceir cymysgedd o leoedd
gwyliau glan môr, trefi marchnad a chefn
gwlad hardd.
Mae gennym ddigonedd o gestyll ac
amgueddfeydd, ond hefyd mae gennym
Barc Cenedlaethol, dechrau Llwybr
Arfordir Cymru ac Ardal o Harddwch
Naturiol Eithriadol.
Mae gennym hefyd rai pethau na
fyddwch, efallai, yn eu cysylltu â ni.
Mae olion amffitheatr a barics Rhufeinig,
gwinllannoedd sy’n cynhyrchu gwinoedd
arobryn a cherflun anferth, sy’n ymestyn
20 metr i’r wybren ac yn gwarchod
y Cymoedd islaw.

Darganfod Sir Pen-y-bont ar Ogwr

I gael mwy o wybodaeth ewch i’n gwefan
www.visitsouthernwales.org
neu cysylltwch â’r tîm twristiaeth:
ffôn - +44 (0)1656 815332
e-bost - tourism@bridgend.gov.uk
I archebu llyfrynnau teithiau i grwpiau ar gyfer
ardaloedd eraill yn Ne Cymru ffoniwch
+44 (0)845 6002639 neu anfonwch neges
e-bost at brochure@southernwales.com
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Mae arweiniad i bob un o’n hardaloedd.
Felly bodiwch trwy hwn ac yna
edrychwch ar yr arweiniadau eraill
a chyn bo hir byddwch yn cynllunio’ch
taith i Dde Cymru.
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Yn eistedd yn ddigyffro ar arfordir De
Cymru y mae sir Pen-y-bont ar Ogwr.
Mae’r llain arfordirol o gwmpas tref
Porthcawl wedi bod yn denu twristiaid
am genedlaethau. Mae’r atyniad
hwnnw’n dal i fodoli heddiw gydag
ymwelwyr yn mwynhau awyrgylch
y caffis a’r bwytai glan y môr neu’n
mynd i wylio sioe ym Mhafiliwn
hanesyddol y Grand. I ganol y tir, ac i’r
dde ar gyffordd 36 o draffordd yr M4
y mae Parc Manwerthu McArthur Glen.
Mae’r pentref manwerthu helaeth hwn
yn hafan ar gyfer pobl sydd wrth eu
bodd yn siopa gyda 78 o siopau yn
gwerthu’r ffasiynau diweddaraf am
brisiau gostyngol. Mae 12 o fwytai yn
cynnig ystod eang o luniaeth.

Mae’r rhanbarth yn gartref i amrediad
o ddigwyddiadau drwy gydol y
flwyddyn. Mae gwyliau cerddoriaeth
yn amlwg iawn ym Mhorthcawl.
Mae’n croesawu’r Cwlwm Celtaidd,
Gŵyl Cerddoriaeth Geltaidd bob mis
Mawrth, Gŵyl Jazz Porthcawl ym mis
Ebrill a gŵyl hynod ecsentrig Elvis bob
mis Medi. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar
y llaw arall, mae gŵyl fwyd boblogaidd
yn cael ei chynnal yn yr Hydref ac yn
dilyn hyn ceir aduniad blynyddol y
coblynnod wrth nesáu at y Nadolig.

Mewn man arall, ewch am antur i’r
twyni gwasgarog a’r bythynnod to
gwellt ym Merthyr Mawr, archwiliwch
fyd natur yng Ngwarchodfa
Natur Genedlaethol Cynffig neu
mwynhewch olygfeydd godidog ardal
hyfryd Dyffryn Garw.
Sir Pen-y-bont ar Ogwr
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Atyniadau
Ewch allan a chrwydro Pen-y-bont ar Ogwr. Wedi’r cyfan, ble arall ydych chi’n gallu crwydro’r
siopau yn y bore, archwilio Gwarchodfa Natur yn y prynhawn a mynd i wylio sioe yn y nos.
Parc Gwledig Bryngarw

Crochendy Ewenni

Agorwyd y Parc i’r cyhoedd ym 1986
ac yn fuan iawn daeth yn un o hoff
lefydd preswylwyr o dde Cymru a
phobl ymhellach i ffwrdd. Mae gan
y Parc 113 erw o lwybrau hardd a
gerddi sy’n edrych yn drawiadol ar
unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Crochendy Ewenni yw’r crochendy
lleiaf yng Nghymru. Gall ymwelwyr
â’r crochendy wylio’r potiau’n cael eu
creu a gweld y darnau gorffenedig yn
yr ystafell arddangos.

ffôn: +44 (0)1656 725155
e-bost: enquiries@awen-wales.com
gwe: www.bryngarwhouse.co.uk

ffôn: +44 (0)1656 653020
e-bost: alun.jenkins@ewennypottery.com
gwe: www.ewennypottery.com

Pafiliwn y Grand

Neuadd y Dref Maesteg

Wedi’i hadeiladu ym 1932, mae
Pafiliwn y Grand yn lleoliad Art-Deco
amlbwrpas sy’n cynnig sioeau byw,
cyfleusterau cynadledda a phriodasau
a phartïon preifat.

Mae Neuadd y Dref Maesteg yn
adeilad rhestredig Gradd II hyfryd
ac iddo wyneb Fictoraidd trawiadol
a thŵr cloc eiconig. Yng nghalon
Cwm Llynfi, mae’r neuadd yn cynnal
amrywiaeth o berfformiadau a
digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Mae’r Theatr wedi’i lleoli ar lan y
môr gyda golygfeydd panoramig o’r
Arfordir Treftadaeth.

ffôn: +44 (0)1656 815995
e-bost: hello@grandpavilion.co.uk
gwe: www.grandpavilion.co.uk

ffôn: +44 (0)1656 815995
e-bost: mth@awen-wales.com
gwe: www.maestegtownhall.com

Gwarchodfa Natur Parc Slip

Amgueddfa Porthcawl

Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip yn
hafan hyfryd i fywyd gwyllt ar 247 erw
o dir ger Tondu, ychydig y tu allan i
Ben-y-bont ar Ogwr. Gyda’i Chanolfan
Ymwelwyr Ymddiriedolaeth Bywyd
Gwyllt newydd sbon a’i Siop Goffi,
mae gan y Warchodfa Natur rhywbeth
at ddant pawb.

Mae Amgueddfa Porthcawl wedi’i
lleoli yn Hen Orsaf Heddlu’r dref.
Mae casgliadau’n cynnwys hanes
cymdeithasol, arforol a milwrol yn
ogystal â chasgliadau o wisgoedd
Fictoraidd. Mae hefyd yn cadw
casgliad enfawr o ffotograffau
hanes lleol.

ffôn: +44 (0)1656 724100
e-bost: info@welshwildlife.org
gwe: www.welshwildlife.org

ffôn: +44 (0)1656 788853
e-bost: porthcawlmuseum@hotmail.co.uk
gwe: www.porthcawlmuseum.com
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Gweithgaredd
Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn adnabyddus am ei ffordd o fyw egnïol. Mae chwaraeon dŵr yn
boblogaidd ar hyd yr arfordir, a’r cyrsiau golff yn cael eu hystyried ymysg y rhai gorau yn y wlad.
Clwb Golff Coed y Mwstr

Clwb Golff Grove

Adventures Outdoor Activity Centre

Academi Syrffio Cresseys

Chwaraewch golff ychydig funudau
o gyffordd 35 oddi ar yr M4. Mae
Clwb Golff Coed y Mwstr wedi’i
leoli’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n
ymweld â dde Cymru i chwarae golff.
Wedi’i leoli’n ganolog ac 20 munud o
Gaerdydd ac Abertawe, mae hwn yn
lleoliad delfrydol i’w grwydro.

Yn
amgylchynu
Fictoraidd glan y
Situated
in thetref
beautiful
môr
Porthcawl,
mae Clwb Golff
countryside
surrounding
the Grove
wedi’i
sefydlu
fel untown
o’r cyrsiau
Victorian
seaside
of mwyaf
poblogaidd yn yr ardal. Mae Clwb
Porthcawl
the Grove Golf Club is
Golff Grove yn ymfalchïo yn ei gwrs
established
as one
of the most
heriol a’i groeso
cynnes.

Mae’r ganolfan gweithgareddau
bwrpasol hon ym Mhorthcawl, ond
20 munud mewn car o ganol tref
Caerdydd, yn cynnig amrediad o
weithgareddau a chyfleusterau;
Llety, Llwybrau Beiciau Cwad, Tyrau
Dringo, Sleidiau Sip, maes paintball
a llawer mwy.

Gall Academi Syrffio Cresseys gynnig
sesiynau hyfforddi syrffio i grwpiau
bach a mawr o unrhyw allu, unrhyw
bryd yn ystod y dydd neu’r wythnos,
yn ôl argaeledd. Mae cyfraddau
arbennig ar gael ar gyfer ysgolion a
grwpiau ieuenctid.

gwe: www.grovegolf.com

ffôn: +44 (0)1656 782300
e-bost: enquiries@adventureswales.co.uk
gwe: www.adventureswales.co.uk≠

ffôn: +44 (0)7502 124030
e-bost: hello@ingemarcressey.com
gwe: www.cresseyssurfacademy.com

Clwb Golff Maesteg

Clwb Golff y Pîl a Cynffig

Ysgol Syrffio Porthcawl

Llwybr Arfordirol Cymru

Mae croeso i ymwelwyr chwarae golff
yng Nghlwb Golff Maesteg, cwrs golff
arbennig ym Maesteg, Morgannwg
Ganol gydag amseroedd ti ar gael.
Wedi’i leoli yn ardal brydferth Cwm
Llynfi, mae’n agos at yr M4 a gellir cael
mynediad o’r gorllewin drwy gyffordd 40
ac o’r dwyrain drwy gyffordd 36.

Wedi’i leoli’n ddelfrydol ond pum
munud o gyffordd 37 oddi ar yr
M4, mae’r cwrs yn gwrs cyswllt da
i chwarae arno. Gyda thyllau golff
trawiadol yn rhedeg drwy’r twyni,
mae’r caeau ymysg y rhai gorau y
byddwch yn chwarae arnyn nhw ar
Ynysoedd Prydain.

Dysgwch sut i syrffio gydag Ysgol
Syrffio Porthcawl, Rest Bay. Wedi’i
chymhwyso’n llawn ac wedi’i
hyswirio’n llawn gyda Statws
Hyfforddwr y Gymdeithas Syrffio.
Mae gwersi cychwynnwr yn cynnwys
hyfforddiant, wetsuit a bwrdd syrffio.
Mae gostyngiadau yn cael eu rhoi ar
gyfer grwpiau.

Gydag 870 milltir i grwydro, mae gan
Lwybr Arfordirol Cymru rywbeth i
bawb. Mae rhan Pen-y-bont ar Ogwr
yn mynd drwy ddwy warchodfa natur
arfordirol, cyrchfan glan môr Porthcawl
a chanolfan syrffio Rest Bay.

ffôn: +44 (0)1656 734106
e-bost: enquiries@maesteg-golf.co.uk
gwe: www.maesteg-golf.co.uk

ffôn: +44 (0)1656 783093
e-bost: secretary@pandkgolfclub.co.uk
gwe: www.pandkgolfclub.co.uk

ffôn: +44 (0)7583 348013
e-bost: hugh@porthcawlsurf.co.uk
gwe: www.porthcawlsurf.co.uk

ffôn: +44 (0)1656 642553
e-bost: rightsofway@bridgend.gov.uk
gwe: www.bridgendbites.com/downloads.aspx

ffôn: +44 (0)1656 864934
e-bost: secretary@coed-y-mwstwr.co.uk
gwe: www.coed-y-mwstwr.co.uk

popular courses within the area.
Welcoming non- members as
well as offering very competitive
membership packages, the Grove
has
loyal(0)1656
and growing
following
ffôn:a +44
788771
of
golfers
and their families.
e-bost:
enquiries@grovegolf.com

Clwb Golff Royal Porthcawl
Mae’r cwrs cyswllt 18 twll hwn yn un
arbennig iawn sydd ag enw da iawn
fel un o brif gyrsiau’r byd. Mae’n
cael ei amgylchynu gan yr arfordir
gyda golygfeydd gwych o’r môr ac
yn cynnig prawf go iawn ar eich
sgiliau golff.

ffôn: +44 (0)1656 782251
e-bost: office@royalporthcawl.com
gwe: www.royalporthcawl.com
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Sir Pen-y-bont ar Ogwr
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Llety
Mae tai gwledig crand, llochesi cysurus gwledig a gwestai annibynnol o safon uchel yn golygu
bod digonedd o ddewis ar eich cyfer.
Atlantic Hotel

Best Western Heronston Hotel & Spa

Mae Atlantic Hotel wedi’i leoli’n
hwylus ar lan y môr ac o fewn
ychydig funudau ar droed i ganol y
dref a’r harbwr godidog ar arfordir
digyffwrdd Porthcawl.

Wedi’i leoli mewn ardal lled wledig,
a hanner milltir yn unig o ganol dref
Pen-y-bont ar Ogwr a munudau i
ffwrdd o gyffordd 35 oddi ar yr M4.
Mae’r gwesty o fewn cyrraedd i’r
Morlin Treftadaeth prydferth ac yr un
mor bell o’r brif ddinas, Caerdydd a
dinas Abertawe.

ffôn: +44 (0)1656 785011
e-bost: enquiries@atlantichotelporthcawl.co.uk
gwe: www.atlantichotelporthcawl.co.uk

ffôn: +44 (0)1656 668811
e-bost: reception@bestwesternheronstonhotel.co.uk
gwe: www.bw-heronstonhotel.co.uk

Coed y Mwstr Hotel

Court Colman Manor

Prin yw’r lleoedd sy’n fwy tawel na’r
plas Fictoraidd neilltuedig hwn, sy’n
sefyll yn hardd ar ochr y bryn ac o
fewn 17 erw o goetir. Y lle perffaith i
grwydro’r Arfordir Treftadaeth.

Yn swatio ar droed Dyffryn Garw,
mae’n gyrchfan heddychlon ond yn
hawdd ei gyrraedd o’r M4 neu’r brif
linell rheilffordd. Mae’r 30 ystafell wely
gyfforddus yn cael eu hategu gan y
bwyty poblogaidd Bokhara Brasserie a
enillodd wobr y bwyty cyrri gorau yng
Nghymru yn 2011.

ffôn: +44 (0)1656 860621
e-bost: enquiries@coed-y-mwstwr.com
gwe: www.coed-y-mwstwr.com

ffôn: +44 (0)1656 720212
e-bost: experience@court-colman-manor.com
gwe: www.court-colman-manor.com/

Fairways Hotel

The Great House

Mae gan yr adeilad hwn o’r 18fed ganrif
rai o’r cyfleusterau mwyaf datblygedig
yn yr ardal. Gyda golygfeydd panoramig
o Sianel Bryste a’r Arfordir Treftadaeth,
gall y gwesty uno moethusrwydd
gwesty urddasol gyda phrydferthwch
naturiol morlin Cymru.

Saif y Great House, gwesty glân,
cyfforddus a chroesawgar yng
nghalon pentref cadwraeth hyfryd
Trelales. Mae’r Great House wedi’i
leoli’n gyfleus dim ond pum munud i
ffwrdd o gyffordd 35 a 37 ar yr M4.

ffôn: +44 (0)1656 782085
e-bost: reception@thefairwayshotel.co.uk
gwe: www.thefairwayshotel.co.uk

ffôn: +44 (0)1656 657644
e-bost: enquiries@great-house-laleston.co.uk
gwe: www.great-house-laleston.co.uk
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Lleoedd i Gael Lluniaeth

Darganfod Pen-y-bont ar Ogwr

Cymerwch seibiant o’ch siwrnai i fwynhau cinio braf neu baned o de neu goffi yn un
o’r caffis, tafarnau neu fwytai niferus drwy’r rhanbarth.

Teithiau 1 Diwrnod

Best Western Heronston Hotel & Spa

Cedar’s Tea Room

Pafiliwn y Grand

Mae llawer o bethau i’w gweld ac i’w wneud ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r ardal gyfagos. P’un
a ydych yn ffafrio’r awyr agored, neu ychydig bach o siopa neu damaid o foethusrwydd, mae’r
amserlen teithio un diwrnod hon yn cwmpasu popeth.
Arhosfan 1 – Parc Gwledig Bryngarw

Lle delfrydol am ginio, swper neu de
prynhawn, oddi ar yr A48 ar gyrion
Pen-y-bont ar Ogwr. Dewiswch rhwng
Bwyty Crane neu Ewennys Bar & Grill.

Wedi’i leoli yn ardal hyfryd Parc
Gwledig Bryngarw, mae Cedar’s Tea
Rooms yn lle delfrydol am baned o de
neu goffi braf.

Mae lleoliad glan môr Pafiliwn
y Grand yn fan delfrydol i gael
seibiant a phaned o de neu goffi
wrth werthfawrogi’r golygfeydd
arfordirol hyfryd.

Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AW
www.bw-heronstonhotel.co.uk

Parc Gwledig Bryngarw, CF32 8UU
www.bridgendbites.com

Porthcawl, CF36 3YW
www.grandpavilion.co.uk

Grove Golf Club

Hi Tide Inn

Gwarchodfa Natur Parc Slip

Cwrs golff 18 twll ar y gyrion
Porthcawl. Enwog Mae bwyty’n
darparu ar gyfer grwpiau gyda digon
o le parcio i hyfforddwyr.

Bar glan y môr a lleoliad amlbwrpas
gyda golygfeydd panoramig dros
un o draethau mwyaf poblogaidd
Porthcawl. Mae ystod eang o
ddewisiadau bwyta ar gael i’ch grŵp.

Lleoliad prydferth ymysg y planhigion
a’r anifeiliaid yn y warchodfa natur
ganmoliaethus hon. Mae’r caffi yn
darparu detholiad ardderchog o
fyrbrydau ysgafn a chacennau cartref.

Porthcawl, CF33 4RP
www.grovegolf.com

Porthcawl, CF36 5BT
www.hi-tide.co.uk

Tondu, CF32 0EH
www.welshwildlife.org

Agorwyd y Parc i’r cyhoedd ym 1986 ac yn fuan iawn daeth yn un
o hoff lefydd preswylwyr o dde Cymru a phobl ymhellach i ffwrdd.
Mae gan y Parc 113 erw o lwybrau hardd a gerddi sy’n drawiadol ar
unrhyw adeg o’r flwyddyn.
www.bridgendbites.com
Arhosfan 2 – Parc Manwerthu McArthur Glen
Pen-y-bont ar Ogwr
Gyda mwy na 90 o siopau, caffis a bwytai, Parc Manwerthu McArthur
Glen Pen-y-bont ar Ogwr yw’r prif Barc Manwerthu yng Nghymru, lle
gallwch ddod o hyd i’ch hoff labeli gyda phrisiau gostyngol hyd at 60%
drwy gydol y flwyddyn. www.bridgenddesigneroutlet.com
Arhosfan 3 – Pafiliwn y Grand
Wedi’i hadeiladu ym 1932, mae Pafiliwn y Grand yn lleoliad ArtDeco amlbwrpas sy’n cynnig sioeau byw, cyfleusterau cynadledda a
phriodasau a phartïon preifat. Mae’r Theatr wedi’i lleoli ar lan y môr
gyda golygfeydd panoramig o’r Arfordir Treftadaeth.
www.grandpavilion.co.uk
Arhosfan 4 – Crochendy Ewenni

Prince of Wales Inn

Canolfan Arddio y Pîl

The Angel Inn

Wedi’i leoli ym mwrdeistref hynafol
Cynffig. Mae’r dafarn hanesyddol yn
enwog am ei phrydau bwyd cartref.

Caffi ardderchog wedi’i leoli yn y
ganolfan arddio boblogaidd hon. Dim
ond ychydig funudau o gyffordd 37 o
draffordd yr M4.

Tafarn hanesyddol yn agos i
Warchodfa Natur Genedlaethol
Cynffig. Yn fan poblogaidd i alw am
brydau tafarn traddodiadol.

Kenfig, CF33 4PR
www.princekenfig.co.uk

Pyle, CF33 6NU
www.thepylegardencentre.co.uk

Porthcawl, CF33 4PG
http://theangelinn.wix.com/
theangelinn

Crochendy Ewenni yw’r crochendy lleiaf yng Nghymru. Gall
ymwelwyr â’r crochendy wylio’r potiau’n cael eu creu a gweld y
darnau gorffenedig yn yr ystafell arddangos.
www.ewennypottery.com
Arhosfan 5 – Te Prynhawn yn The Great House
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Mae adeilad rhestredig Gradd II* y Great House yn lle perffaith
am de prynhawn ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cewch fwynhau sgons
blasus, cacennau wedi’u pobi’n ffres a brechdanau, a choffi masnach
deg neu baned ffres o de yn ein lolfa gysurus.
www.great-house-laleston.co.uk/afternoon-tea

Sir Pen-y-bont ar Ogwr
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Darganfod y Rhanbarth – Amserlen Teithio 2 Ddiwrnod

Diwrnod 2 (parhad)

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

Arhosfan 3 – Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Yng Ngerddi Dyffryn, sy’n fwy na 55 erw, ceir casgliad syfrdanol o ystafelloedd gardd
clud, gan gynnwys gardd rosod a gardd Bompeiaidd, a gardd goed helaeth ac ynddi
goed o bob cwr o’r byd.
www.nationaltrust.org.uk/dyffryn-gardens
Arhosfan 4 – Safle Nwyddau Dylunwyr McArthurGlen, Pen-y-bont ar Ogwr
Saif y ganolfan siopa dan do wrth ochr cyffordd 36 ar draffordd yr M4. Mae ganddi
fwy na 90 o siopau sy’n gwerthu nwyddau siopau’r stryd fawr a brandiau dylunwyr am
brisiau gostyngol. www.bridgenddesigneroutlet.com

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

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

Arhosfan 2 – Parc ac Amgueddfa Cyfarthfa, Merthyr Tudful
Castell trawiadol a adeiladwyd yn 1824 ac ynddo amgueddfa gyda chasgliad o
gelfyddyd gain ac eitemau sy’n dangos hanes cymdeithasol.
www.visitmerthyr.co.uk/attractions/cyfarthfa-park-museum.aspx
Arhosfan 3 – Cofeb Glowyr y Gwarcheidwad, Six Bells
Yn uchel uwchben pentref Six Bells mae’r Gwarcheidwad, Cofeb y Glowyr. Cafodd y
gofeb, sy’n coffáu trychineb glofa Six Bells yn 1960, ei dadorchuddio yn 2010.
www.guardianwales.info
Arhosfan 4 – Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, Blaenafon
Yn y Ganolfan ceir ystafell ysgol Fictoraidd ryngweithiol, ffilm ac arddangosfeydd amlgyfryngol sy’n rhoi i ymwelwyr olwg unigryw ar arwyddocâd Tirwedd Ddiwydiannol
Blaenafon, a hefyd yn eu cyflwyno i’r llu o atyniadau yn yr ardal.
www.visitblaenavon.co.uk

Beth sy’n digwydd yn Ne Cymru
Os byddwch yn amseru’ch ymweliad yn iawn, nid yn unig y cewch lety gwych, blasu bwyd gwych ac
ymweld ag atyniadau o’r radd flaenaf, cewch hefyd fwynhau ambell ddigwyddiad penigamp.
Rydym ni wedi nodi nifer o’r rhai mwyaf poblogaidd yma, ond cynhelir cannoedd mwy drwy gydol y flwyddyn.
I weld rhestr lawn o ddigwyddiadau yn y rhanbarth, ewch i www.visitsouthernwales.org

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

Gwyl Steelhouse,
Blaenau Gwent

Rasys Nos Galan, Aberpennar

Ynys Tân, Bro Morgannwg

Gŵyl Fwyd y Fenni

Y Sblash Mawr, Casnewydd

Diwrnod 2
Arhosfan 1 – Tŷ Tredegar, Casnewydd
Saif y tŷ hwn o’r 17eg ganrif mewn 90 erw o barcdir hardd ar gyrion Casnewydd. Erbyn
hyn mae dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a gall ymwelwyr glywed am hanes
y tŷ a’i gyn-berchnogion ecsentrig a gweld y casgliad o weithiau celf.
www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house

Sioe Flodau yr RHS,
Caerdydd

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

Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Gŵyl Elvis,
Porthcawl

Diwrnod Treftadaeth y Byd
Blaenafon, Blaenafon
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Lleoedd Parcio i Goetsis

Tywyswyr Teithiau

Gwybodaeth am ble i ollwng eich teithwyr neu barcio eich
bws yn rhai o’n prif drefi ac atyniadau.

Gwnewch yn siŵr y cewch y mwyaf
o’ch ymweliad â’r rhanbarth trwy drefnu
gwasanaethau tywysydd teithiau. Aelodau o
Gymdeithas Tywyswyr Teithiau Swyddogol
Cymru yw’r unig dywyswyr a gydnabyddir yn
swyddogol fel rhai a all dywys yng Nghymru.
Gall ddarparu Tywyswyr Bathodyn Glas
hyfforddedig, proffesiynol a phrofiadol, a
fydd yn helpu i ddod â’ch taith yn fyw.

Porthcawl
Mae croeso i fysiau ym Mhorthcawl bob amser. Mae man gollwng yn agos i Bafiliwn y Grand ar
Esplanade Avenue. O’r man gollwng, gall bysiau barhau tuag at gefn y ffair, oddi ar Mackworth Road, ble
mae maes parcio mawr ar gyfer bysiau.
(Archebwch ymlaen llaw – Ffôn +44 (0)1656 788911)
Man Gollwng i Fysiau
Esplanade Avenue, CF36 3YW

Parc Bysiau
Fairground Car Park,
Mackworth Road, CF36 5BY

Pen-y-bont ar Ogwr
Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr gyfleusterau parcio i fysiau wedi’u lleoli ym maes parcio Brewery Field,
oddi ar Heol Tondu. O fan hyn, gallwch gerdded i’r siopau yng nghanol y dref neu at ardal hanesyddol y
Castell Newydd.
Man Gollwng i Fysiau a Pharcio
Brewery Field, Heol Tondu, CF31 4JE

Parc Manwerthu McArthur Glen
Mae gan Barc Manwerthu McArthur Glen ar gyrion Pen-y-bont ar Ogwr faes parcio mawr yn rhad ac am ddim i
fysiau, sy’n ddelfrydol wrth ymweld â’r ganolfan. (Archebwch ymlaen llaw – Ffôn +44 (0)1656 665700)
Man Gollwng i Fysiau a Pharcio
Parc Manwerthu McArthur Glen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9SU
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Mae dwsinau o dywyswyr, pob un â’i
arbenigeddau, diddordebau a sgiliau iaith ei
hun. Gall Tywyswyr Bathodyn Glas fynd â chi
i bob cwr o’r rhanbarth, ac mae Tywyswyr
Bathodyn Gwyrdd yn cynnig gwybodaeth
fwy arbenigol a lleol.

I ddod o hyd i dywysydd fydd yn addas
at eich anghenion, ewch i
www.walesbestguides.com

Ogmore Valley
Route
Garw Valley
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Mae’n hawdd cyrraedd
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Coity
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Sker

37

Twristiaeth De

Blackmill

63

A4

Manchester

Betws

A40

06

4

Llangynwyd

Felly ymhen dim o dro gallech fod yma, yn
mwynhau’r hyn sydd gennym i’w gynnig ac efallai’n
cael cyfle i ymarfer eich Cymraeg. Croeso!
Os nad yw’n fawr, mae’n ddigon – a does dim
yn haws na theithio o gwmpas y rhanbarth. Mae
system ffyrdd gynhwysfawr yn cysylltu’r holl drefi
mawr, ac mae llawer o’r trefi a’r pentrefi’n cael
gwasanaeth da gan rwydwaith trenau lleol sy’n
cysylltu â gorsafoedd y prif linellau.

Pontycymer

A4

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

Nantymoel

Blaengarw

Llynfi Valley
Route

A4061

A40
63

Mapiau a Gwybodaeth am Deithio

Caerau

Laleston

A4
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9
Nottage
Rest
Bay

6
410

A

Newton

35

Bridgend

Coychurch

A48

3

A47

Merthyr
Mawr

From Cardiff

Ogmore

Porthcawl

Wales Coast Path

Ogmore-by-Sea

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

Cyhoeddwyd gan: Twristiaeth De Cymru
Ffotograffau: Hoffai Twristiaeth De Cymru ddiolch i
Mike Chapman, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr ac Ymweld Prydain c Hawlfraint y Goron Croeso
Cymru am ddefnyddio eu delweddau yn y cyhoeddiad.
Map © Collins Bartholomew Ltd
Dyluniad: Mediadesign

www.visitthevale.com

Twristiaeth De
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Gwella bywydau trwy
ddarparu gofod a
chyfle i bobl fwynhau
profiadau diwlliannol
bywiog sy’n ysbrydoli a
gwella eu synnwyr o les.

LLYFRGELLOEDD
LIBRARIES

Making lives better by
providing space and
opportunity for people to enjoy
vibrant cultural experiences
that inspire and enhance their
sense of wellbeing.

NEUADD Y DREF MAESTEG
MAESTEG TOWN HALL

PARC GWLEDIG BRYNGARW
BRYNGARW COUNTRY PARK

B-LEAF

NEUADD GWEITHWYR BLAENGARW
BLAENGARW WORKMEN’S HALL

PAFILIWN Y GRAND
GRAND PAVILION

CANOLFANNAU CYMUNED
COMMUNITY CENTRES

WOOD-B

www.awen-wales.com

