PROFIADAU I
GYNADLEDDWYR
YNG NGHAERDYDD

MEET / CWRDD

Meetcardiff.com

02

PROFIADAU YNG NGHAERDYDD

BWYD A
DIOD

Mae Castell Hensol, adeilad Gradd 1
sy’n dyddio o’r 17eg Ganrif ac sydd
wedi’i leoli 15 munud o Gaerdydd, wedi
agor distyllfa, bwyty, profiad ymwelwyr
ac ysgol jin yn islawr y castell. Gall
cynadleddwyr fwynhau taith, sgwrs
ar hanes jin a sesiwn flasu. Mae yna
opsiwn hefyd o brofiad ymarferol yn
gwneud jin; distyllu a labelu eich potel
unigryw eich hun o jin. Mae gan Gastell
Hensol amrywiaeth o leoedd ar gyfer
hyd at 300 o gynadleddwyr ar gyfer
cyfarfodydd a hyd at 240 ar gyfer
bwyta.
BWYD CYMREIG A LLWYBR
DIWYLLIANT
Diwrnod allan rhyngweithiol gyda
bwyd a diod o Gymru yn addas ar
gyfer grwpiau 20-60 o gynadleddwyr.
• Siarad am fwyd, treftadaeth bwyd a
thueddiadau cyfredol Cymru ac yna
sesiynau blasu
• Cyrch Bwyd a Diwylliant Cymreig –
helfa fwyd
• Cinio tapas Cymreig

SAFFARI FFERM, SESIWN GOGINIO A
THAITH GWINLLAN
• Teithio i’r Arfordir Treftadaeth hardd
y tu allan i Gaerdydd ar gyfer taith ar
dractor yn Slade Farm Organics ac
yna te prynhawn yng ngardd hyfryd
y ffermdy.
• Gellir cynnal sesiwn goginio ochr
yn ochr â thaith tractor yn Slade
Farm Organics. Gall aelodau’r grŵp
gystadlu i wneud y cacennau cri
neu’r selsig Morgannwg gorau!
• Mae gan yr ardal nifer o winllannoedd
o ansawdd uchel y gellir eu cynnwys
mewn taith.
Drwy gynyddu nifer y gweithgareddau,
gellir cynnwys mwy o gynadleddwyr
a’u rhannu’n grwpiau hefyd.
GWLEDDOEDD CYMREIG YNG
NGHASTELL CAERDYDD
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BWYD A DIOD
DOSBARTHIADAU MEISTR
• Mae sawl bar yn cynnig
dosbarthiadau gwneud coctel. Mae’r
Alchemist yn cynnig dosbarth 60/90
munud i hyd at 12 o gynadleddwyr.
• Mae dosbarthiadau Barista yn 200
Degrees yn cynnig hanes coffi i’r
cynrychiolwyr, y daith o’r ffa i’r
gwpan, sut mae peiriant coffi yn
gweithio.
• Mae dosbarthiadau meistri coctel,
cwrw a jin ar gael ar gyfer grwpiau
sydd wedi archebu ymlaen llaw yn y
Botanist
• Mae Blasu Jin yn Chapel 1887 yn
cynnwys sgwrs ar wneud jin a
‘dangos a dweud’ gyda rhai o’r
planhigion a ddefnyddir yn gyffredin
a sesiynau blasu. Neu Glwb Jin
Caerdydd, bar jin dros dro ffwr â hi.
DINAS YR ARCEDAU
Mae Caerdydd yn enwog am ei
harcedau Fictoraidd gwych sy’n
cynnwys busnesau annibynnol fel
caffis, bariau a siopau. Gan fynd â
hyn gam ymhellach gellir troi Arcêd
Morgan yn ystafell fwyta wreiddiol
i 150 o westeion ynghyd â Bar Jin a
Thonic gan ddefnyddio pensaernïaeth
syfrdanol yr Arcêd fel cefnlen.
TEITHIAU BRAGDY
Mae bragwyr annibynnol bach yn
ymddangos yn ein dinasoedd ac nid
yw Caerdydd yn eithriad. Cadwch le
yn i un o fragdai micro Caerdydd neu
ewch ar Daith Cwrw Crefft Caerdydd.
Mae enghreifftiau o fragdai’n cynnwys
Crafty Devil, Pipes Crafty Beer
Treganna, Tŷ Tap Tiny Rebel a Thŷ
Cwrw Santes Canna.
BWYTY CLINK
Dewiswch leoliad bwyty clodwiw gyda
gwahaniaeth yng Ngharchar Caerdydd!

FFORIO TREFOL YN UN O FANNAU
GWYRDD CANOL DINAS MWYAF
GWLEDYDD PRYDAIN
Chwiliwch ym Mharc Bute yng nghanol
y ddinas a dysgu am rywogaethau
planhigion, blodau a chaws llyffant y
parc ar y cwrs fforio hwn.
DOSBARTHIADAU COGINIO
Mae Sian Roberts o Loving Welsh Food
a Thaith Flasu Caerdydd yn cynnal
dosbarthiadau sy’n cynnwys ryseitiau
Cymreig gan gynnwys y cacennau
cri enwog. Dosbarthiadau amgen:
Cornerhouse Cookery Yr Eglwys
Newydd, One Mile Bakery sy’n cael ei
rhedeg gan gyn chwaraewr rygbi sydd
bellach yn bobydd. Mae Ffwrnes, y
cwmni pizza o Gymru sydd â stondin
ym Marchnad Caerdydd, hefyd â fan
pizza symudol ac yn cynnig demos
gwneud pizza.
TAITH BWYD GWYRDD NEWYDD
Yn cael ei redeg gan Loving Welsh
Food, mae’r daith bwyd bws/cerdded
hon yn ymweld ag amrywiaeth
o leoliadau yng Nghaerdydd a’r
cyffiniau sy’n mynd ati i hyrwyddo
cynaliadwyedd drwy ddarparu
posibiliadau eco-siopa a defnyddio
bwyd lleol gymaint â phosibl. Mae’r
teithiau ar gael i grwpiau o hyd at 15
o bobl ac maent ar gael yn Gymraeg,
Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg
ac Almaeneg.

04

PROFIADAU YNG NGHAERDYDD

GWEITHGAREDDAU
ANTUR

GANOLFAN DŴR GWYN
RHYNGWLADOL CAERDYDD
Mae’r lleoliad rafftio dŵr gwyn hwn o’r
radd flaenaf gyda thaith rhaffau uchel
a gweithgareddau eraill yn berffaith ar
gyfer gweithgareddau corfforaethol ac
adeiladu tîm.
NO FIT STATE CIRCUS
Mae Caerdydd yn gartref i’r No Fit
State Circus arobryn, a all ddarparu
amrywiaeth o weithgareddau i wella
digwyddiad. Dysgwch fwy am ba
leoliadau yng Nghaerdydd sy’n gallu
darparu ar gyfer adloniant syrcas gan
gynnwys perfformiadau yn yr awyr.

GWEITHGAREDDAU HWYL
Gellir pecynnu amrywiaeth o
weithgareddau hwyliog gan gynnwys
teganau aer mawr, catapyltiau, siwtiau
tew a neidiau bynji, lluniau grŵp o’r
diwrnod a gwobr i’r aelod buddugol
o’r tîm. Mae gweithgareddau eraill yn
cynnwys Certio Dan Do Team Sport.
YSTAFELLOEDD ESCAPE
Ystafelloedd Antur gyda hyd at 14
thema gan gynnwys y Gwyddonydd
Gwallgo ar gyfer hyd at 40 o
gynadleddwyr. Mae yna hefyd
Ystafelloedd Escape yn Play at Pins
ochr yn ochr â bowlio deg.
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GWEITHGAREDDAU ANTUR
SUPERBOWL
Mae Superbowl Caerdydd wedi’i leoli
wrth ymyl Stadiwm Principality ac
mae’n cynnig bowlio deg, cwest laser ar
gyfer grwpiau a bar islawr.
BAY BLAST AC YMWELIAD AG YNYS
ECHNI
Taith cwch gyda thywysydd ar hyd yr
arfordir i hyd at 55 o gynadleddwyr gan
aros ar Ynys Echni, ychydig filltiroedd
oddi ar lannau Bae Caerdydd.
PRINCESS KATHERINE
Cludiant cychod o ganol dinas Parc
Bute i’r Bae fel dewis amgen i daith
bws; 30 munud, capasiti o 90.
TEITGHIAU Y TU ÔL I’R LLEN
Mae lleoedd fel Canolfan Mileniwm
Cymru, Amgueddfa Genedlaethol
Caerdydd, Theatr Newydd, Senedd
Cymru, BBC Cymru, Stadiwm Dinas
Caerdydd a Stadiwm Gerddi Sophia
i gyd yn cynnig teithiau wedi’u trefnu
y gellir eu harchebu ymlaen llaw i
grwpiau.
TAITH STADIWM Y PRINCIPALITY
Mae’r stadiwm eiconig hon a chartref
rygbi Cymru yn cynnig teithiau
pwrpasol gydag arwr rygbi; isafswm
rhif 15.
TAITH PARC YR ARFAU, CAERDYDD
Ymunwch â Karl Kruger Williams am
daith y tu ôl i’r llen ym Mharc yr Arfau
Caerdydd, sy’n cynnwys yr Ystafell
Tlws llawn hanes, bocsys lletygarwch,
ystafelloedd newid. Hyd y daith yw 75
munud gan orffen yn y Tŷ Clwb gyda
pheint o gwrw Brains
HEL YSBRYDION
Taith gerdded yng nghanol y ddinas
neu yn Amgueddfa Sain Ffagan ar
gyrion Caerdydd

TAITH FLASU CAERDYDD
Taith Gerdded gyda Loving Welsh
Food yn ymweld â chynhyrchwyr a
manwerthwyr gan gynnwys blasu a
chinio 2 gwrs. Yn cynnwys Marchnad
Enwog Caerdydd, marchnad Fictoraidd
ffyniannus gyda stondinau bwyd gan
gynnwys stondin bysgod Ashtons sy’n
gwerthu bara lawr a chocos a dewis
gwych o gaffis a siopau bwyd stryd.
AMGUEDDFA CRICED GERDDI
SOPHIA
Mae Stadiwm Gerddi Sophia yn
lleoliad criced a chorfforaethol
gyda’i amgueddfa griced ei hun. Gall
ymweliad gynnwys taith o amgylch yr
amgueddfa.
TREETOP ADVENTURE GOLF
Golff mini mewn lleoliad jyngl yng
nghanol dinas Caerdydd. Mae yno ddau
gwrs 18 twll a gellir trefnu arlwyo ar
gyfer grwpiau o hyd at 60 o fynychwyr.
CHWARAE GOLFF GWALLGOF A
CHINIAWA YN PAR 59
Mae’r lleoliad golff gwallgof islawr
gyda lefel bar a bwyty yng nghanol
dinas Caerdydd newydd agor gyda
chefnogaeth Depo Caerdydd a chwmni
11s y pêl-droediwr Gareth Bale. Mae’r
lle’n ymestyn i safle 18,000 troedfedd
sgwâr ac mae gan y lleoliad ardal
breifat y gellir ei llogi’n uniongyrchol.
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ADDONIANT

TEITHIAU TREFTADAETH
Mae nifer o adeiladau a safleoedd
treftadaeth diddorol Caerdydd yn
cynnig teithiau tywys gan gynnwys
Castell Caerdydd (taith gyffredinol,
Teithiau Tŵr y Cloc).

DIWYLLIANT A HAMDDEN
Mae nifer o leoliadau sy’n cynnig
profiad diwylliannol i grwpiau ond sydd
hefyd brofiadau nôl i fyd natur gan
gynnwys Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan a Gerddi Dyffryn (NT).

STORI GLO
Caerdydd oedd allforiwr glo penna’r
byd ar un adeg. Dysgwch am stori
ryngwladol glo Cymru a’r bobl a’i
cloddiodd yn Nhaith Pyllau Glo Cymru.
Taith dan arweiniad cyn-löwr 90
munud o hyd. Ynghyd â thaith gerdded
o amgylch Caerdydd yn ymweld ag
Adeilad y Pierhead, yr hen Gyfnewidfa
Lo ac Amgueddfa Caerdydd.

TEITHIAU O AMGYLCH Y BATHDY
BRENHINOL
Darganfyddwch hanes 1100 mlynedd
yn gwneud darnau arian yn Profiad y
Bathdy Brenhinol, sydd wedi’i leoli 30
munud o Gaerdydd.

CREU
LLES I
GYNADLEDDWYR

Gall cynadleddwyr gymryd amser
allan o’u cynhadledd yng nghanol
dinas Caerdydd a phrofi ‘ymdroch
mewn fforest’ neu shinrin-yoku fel
rhan o’u rhaglen gynadledda. Wedi’i
leoli yng nghanol y ddinas ac wrth
ymyl Castell Caerdydd, mae Parc
Bute ychydig funudau ar y daith o
leoliadau cynadledda a gwestyau dinas
Caerdydd.
Gellir archebu amrywiaeth o deithiau
cerdded ar thema ymlaen llaw, gyda
hyd o 45 munud.
• Adfywio, Adnewyddu, Ailgysylltu
yw un enghraifft yn unig o daith
gerdded â thema ym Mharc Bute y
gellir ei phecynnu ar gyfer cleientiaid
cynadledda
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• Taith Gerdded Coed ac Arboretum yn
archwilio 41 o ‘goed campus’ y parc.
• Treftadaeth ddiddorol Parc Bute
gerllaw Castell Caerdydd.
• Gwenyn Mêl Parc Bute – Cwrdd
â’r gwenynwyr a darganfod stori
gwenyn mêl Parc Bute.
Gall Teithiau Bae Caerdydd drefnu
teithiau pwrpasol yn y Bae o leoliadau’r
Bae i adnewyddu, bywiogi a diddori’r
cynadleddwyr. Cynhelir dosbarthiadau
llesiant mewn lleoliadau amrywiol yng
Nghaerdydd o westyau i’r Amgueddfa
Genedlaethol i fannau awyr agored
mewn parciau.
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PECYNNAU
ADLONIANT

Yn dilyn diwrnod o raglen gynadledda
ddwys, mae Caerdydd yn cynnig
amrywiaeth o syniadau ar gyfer
adloniant gyda’r nos.
DEPOT CARDIFF
Mae Depot yn lleoliad hyblyg mawr ac
yn gartref i Bingo Lingo - sy’n fersiwn
bryfoclyd o’r gêm fingo draddodiadol.
Mae’n darparu ar gyfer cynadleddau
sy’n chwilio am leoliad anarferol,
gwledda bwyd stryd, a phrofiadau
adloniant cynrychiolwyr pwrpasol fel
Club Tropicana a sinema.
CLWB SWPER FFRESH
Mae ffresh yn lleoliad clud yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru sy’n
cynnig noson ar ffurf cabaret. Mae’r
ystod o adloniant yn cynnwys
bwrlesg, profiad gwledda dirgelwch
llofruddiaeth newydd, cerddoriaeth
ac ati. Gall cynadleddwyr ymuno
â digwyddiad wedi’i drefnu neu
gall trefnwyr cynadleddau greu
digwyddiad pwrpasol ar gyfer hyd at
120 o bobl.

ARCHEBWCH LEOLIAD EICH CLWB
EICH HUN
Bootleggers in Womanby Street, well
known for its local music scene can be
hired for a corporate party. Alternative
club venues include Clwb Ifor Bach.
ROOFTOP PARTY VENUES
Gellir llogi Bootleggers yn Stryd
Womanby, sy’n adnabyddus am ei
sîn gerddoriaeth leol, ar gyfer parti
corfforaethol. Mae lleoliadau clwb eraill
yn cynnwys Clwb Ifor Bach.
LLEOLIADAU ADLONIANT
Mae nifer o leoliadau yn cynnig
pecynnau adloniant a lletygarwch
corfforaethol gan gynnwys Arena
Motorpoint, Neuadd Dewi Sant,
Canolfan Mileniwm Cymru, Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru,
Theatr Newydd a Depot. Gall tîm
Cwrdd yng Nghaerdydd eich helpu
i ddewis lleoliad adloniant ar gyfer
lletygarwch corfforaethol.
Gweler hefyd syniadau ar gyfer yr
adran antur a gweithgareddau
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PROFIADAU CHWARAEON
Mae Caerdydd yn tynnu mwy
na’i phwysau gyda 6 stadiwm ac
amrywiaeth o chwaraeon o’r radd
flaenaf gan gynnwys rygbi, criced, hoci
iâ a phêl-droed.

Gellir trefnu tocynnau a phecynnau
lletygarwch corfforaethol ar gyfer
cynadleddwyr ym mhob lleoliad
stadiwm.

• Stadiwm Principality cartref i rygbi
Cymru

• Cartref Adar Gleision Dinas Caerdydd
yw Stadiwm Dinas Caerdydd

• Stadiwm Gerddi Sophia cartref Criced
Morgannwg

• Arena Viola cartref i dîm hoci iâ Cardiff
Devils

• Arena Motorpoint Caerdydd

• BT Sport Parc yr Arfau Caerdydd
cartref rygbi Gleision Caerdydd
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DIWYLLIANT

Mae Dinas Gerdd Caerdydd yn gartref
i Opera Cenedlaethol Cymru, BBC
Canwr y Byd, gwyliau fel Gŵyl y Llais
a Gŵyl Gerddoriaeth Cymru Sŵn. Mae
Caerdydd yn gyrchfan ddiwylliannol
fywiog gydag ystod reolaidd o
adloniant y gellir ei gynnwys mewn
rhaglenni cymdeithasol creadigol.
• Mae Castell Caerdydd yn gefndir
unigryw a syfrdanol i ddigwyddiad.
Cynhelir gwyliau, sinema a
digwyddiadau cerddoriaeth fyw
yn rheolaidd yn y lle arbennig hwn.
Rhowch gynnig ar greu digwyddiad
pwrpasol naill ai gan ddefnyddio’r
tu mewn lliwgar a gwreiddiol neu’r
tiroedd a’r Gorthwr Normanaidd yn
gefndir iddynt.

• Canolfan Mileniwm Cymru gyda lleoliad ar lan y dŵr ym
Mae Caerdydd, mae’r Ganolfan
yn rhaglennu opera o’r radd
flaenaf, sioeau cerdd, comedi
a digwyddiadau theatrig. Gall
trefnwyr digwyddiadau ei defnyddio
hefyd fel lle trawiadol ar gyfer
cyfarfodydd a chynadleddau yn
ogystal â lletygarwch corfforaethol
a chymhellion. Gall cynrychiolwyr
brofi sut beth yw bod ar y llwyfan!
Dysgwch am gyfleoedd i drefnu
cinio preifat neu hyd at 550 ar lwyfan
Donald Gordon. Os yw trefnwyr yn
chwilio am leoliad mwy personol gall
clwb swper ffresh ddarparu ar gyfer
hyd at 120 a gellir trefnu amrywiaeth
o adloniant, o fwrlesg i gomedi.
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DIWYLLIANT
• Neuadd Dewi Sant - Mae’r Neuadd
Gyngerdd Genedlaethol yn un o nifer
o leoliadau cyngerdd ac awditoria yn
y ddinas. Yn gartref i Ganwr y Byd
BBC Caerdydd, mae ganddo raglen
eclectig o adloniant.
• Mae gan Goleg Brenhinol Cerdd
a Drama Brenhinol Cymru gyda’i
gysylltiadau â’r proffesiynau actio
a chanu amrywiaeth o awditoria
llai, ystafelloedd cyfarfod a mannau
deniadol golau. Gall trefnwyr
cynadleddau wneud eu rhaglen
ychydig yn arbennig drwy logi
perfformiwr Coleg neu drefnu
perfformiad opera, jazz neu Theatr
cerdd pwrpasol yn y Coleg.
• Mae Amgueddfa Werin Cymru yn
Sain Ffagan ar gyrion Caerdydd yn
gartref i dros 80 o adeiladau diddorol
o Gymru sydd wedi’u hailadeiladu
ar y tir. Mae dewis o brofiadau y
gellir eu trefnu i ddysgu mwy am
dreftadaeth Caerdydd a Chymru
ochr yn ochr ag amrywiaeth o fannau
cyfarfod a bwyta.

• Lleoliadau sinema anarferol - Sinema
foethus ar gael yn Everyman ym
Mae Caerdydd, dysgwch am gyfle
llogi unigryw. Sinema awyr agored ar
ddyddiadau penodol yng Nghastell
Caerdydd. Sinema awyr agored
bwrpasol a swper ar do Jacob’s
Market, marchnad hen bethau a
chreiriau.
• Mae rhai lleoliadau diwylliannol fel
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
yn cynnig amrywiaeth o brofiadau
megis derbyniad mewn Oriel gyda’r
nifer fwyaf o baentiadau Argraffiadol
y tu allan i Baris neu brofiad arall fel
‘nosweithiau hwyr’, cymysgedd o
gerddoriaeth ac adloniant.
• Rhaglen newydd ar fin cael ei
gwblhau yw Cabaret Caerdydd –
profiad gwahanol iawn i fynychwyr
yn seiliedig ar hanes Caerdydd.
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GEMAU ADEILADU TÎM
GANOLFAN DŴR GWYN
RHYNGWLADOL CAERDYDD
Mae’r cwrs rafftio dŵr gwyn safonol
rhyngwladol hwn sydd wedi’i leoli ym
Mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth
o weithgareddau dŵr a rhaffau
ar gyfer rhaglenni cymdeithasol a
gweithgareddau adeiladu tîm. Gall
timau hefyd gyfarfod ar y safle.
PROFIAD RYGBI GLEISION
CAERDYDD
Mwynhewch sesiwn hyfforddi o’r radd
flaenaf, teithiau o amgylch BT Sport
Parc yr Arfau Caerdydd sy’n fydenwog, darlith ryngweithiol ar gryfder
a chyflyru’r corff. Mae cinio a lluniaeth
wedi’u cynnwys yn y pecyn.
CWEST BWYD A DIWYLLIANT
CYMRU
Mae’r grŵp wedi’i rannu’n dimau o
4 ar gyfer Cwest Bwyd a Diwylliant
Cymru a rhoddir set o weithgareddau
i’w cwblhau. Bydd yn rhaid i dimau
benderfynu ar y ffordd orau o
ddyrannu rolau a chyfrifoldebau a sut
i gwblhau’r dasg yn brydlon. Gall y
Cwest fod o fewn Marchnad Caerdydd
neu gall gynnwys cynhyrchwyr a
manwerthwyr ledled y ddinas. Cinio
mewn tafarn fwyd yn arddangos
cynnyrch o Gymru.
DRINGO YN BOULDERS
Mae canolfan ddringo dan do Boulders
eisoes yn cynnig un ganolfan yn y
ddinas lle gall cynrychiolwyr fwynhau
dringo mewn timau. Mae ail ganolfan ar
fin agor.
TAITH HOFRENNYDD WHIZZARD
Gyda chanolfan newydd yn Hofrenfa
Caerdydd, mae’r cwmni’n cynnig heriau

Hydref 2020

adeiladu tîm bach gyda gwersi prawf a
heriau hofran
DOSBARTHIADAU CERDDORIAETH
Gyda chyfoeth o leoliadau a
sefydliadau sy’n ymwneud â
cherddoriaeth o bob genre gellir
cynnal dosbarthiadau cyfranogol, dan
arweiniad gweithwyr proffesiynol, ar
gyfer canu neu chwarae offeryn.
GWEITHDAI CREADIGOL
Gall sefydliadau amrywiol gynnig
dosbarthiadau creadigol pwrpasol
i dimau. Enghreifftiau: Mae
dosbarthiadau cyfranogol Canolfan
Mileniwm Cymru yn cynnwys ‘Awydd
bod yn DJ radio?’ Gweithdy graffiti celf
stryd gan Boiler House yn Nhreganna,
cartref i’r artist Bryce Davies.
HWYLIO
Taith hwylio o Fae Caerdydd i’r tîm
gorau hyd at 12 o gynadleddwyr
ar Challenge Wales a hyd at 10
cynadleddwr ar Adventure Wales. Mae
Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae
Caerdydd hefyd yn cynnig amrywiaeth
o weithgareddau dŵr ar gyfer grwpiau
gan gynnwys rhwyfo, hwylio, canŵio a
hwylfyrddio.
TECHNIQUEST
Mae’r ganolfan wyddoniaeth
flaenllaw hon ym Mae Caerdydd
wedi’i hailddatblygu gyda mannau ac
arddangosiadau newydd. Mae’n cynnig
nifer o weithgareddau adeiladu tîm gan
gynnwys gweithgareddau neu weithdai
20 munud i 90 munud, hefyd llwybr
digidol gan ddefnyddio ipads.
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