
ATYNIADAU A 
GWEITHGAREDDAU 
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DISGRIFIAD CRYNO

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnig celf o’r radd flaenaf, 
hanes naturiol a rhaglen o arddangosfeydd

Mae Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan yn amgueddfa awyr agored 
sy’n archwilio bywydau pobl yng Nghymru. 

Y Princess Katharine - cwch 90 sedd i deithwyr sy’n darparu gwasanaeth 
tacsi ar y dŵr rhwng Canol Dinas Caerdydd a Bae Caerdydd. Caiff 
sylwebaeth wedi’u recordio ei chwarae ar y cwch. Hen gwch agored i 
grwpiau bach hefyd.  

Atyniad hanesyddol yng nghanol y ddinas gyda’r gorthwr Normanaidd 
gwreiddiol, plasty adfywiad gothig Fictoraidd, arddangosfa Firing Line a 
Gwleddoedd Canoloesol, Teithiau tywys (addysgol a diddordeb arbennig), 
Straeon y Tŵr Du

Rafftio dŵr gwyn, padlfyrddio ac antur awyr cyffrous i grwpiau ac ar gyfer 
sesiynau meithrin tîm ym Mae Caerdydd

Parc Pêl-droed Dan Do gyda 25 o gemau sgiliau a hwyl i bobl o bob oed a 
gallu gystadlu’n gyfartal. Heriau Sgiliau, hyfforddi a meithrin tîm.

Distyllfa jin ar raddfa lawn gyntaf De Cymru, profiad ymwelwyr ac ysgol jin, 
mewn castell, lle gall ymwelwyr fynd ar daith neu wneud eu jin eu hunain. 
Gall ymwelwyr fwynhau profiad arbennig: hwyl jin yng Nghastell Hensol o’r 
17eg ganrif sydd wedi’i leoli yng nghefn gwlad dim ond 20 munud mewn 
car o Gaerdydd. 

Ewch ar daith o amgylch y stadiwm gyda 74,000 o seddi, cartref Tîm Rygbi 
Cymru a’r arena chwaraeon dan do fwyaf yn Ewrop sydd hefyd yn gartref i 
sêr roc eiconig. Dan arweiniad tywyswyr gwybodus a chyfeillgar. 

Mae Profiad y Bathdy Brenhinol yn un o’r atyniadau yn Ne Cymru sydd 
wedi cael y sgôr fwyaf ar TripAdvisor ac mae’n gyrchfan berffaith i grwpiau 
o bob oed. Dewch i gwrdd â’r gwneuthurwyr ac i ddysgu mwy am hanes y 
Bathdy Brenhinol a sut mae darnau arian yn cael eu dylunio.

ORIAU AGOR

10:00-17:00 bob 
dydd ac eithrio ar 
ddydd Llun 

10.00-17.00 bob 
dydd

10.00 - 16.30 bob 
dydd (gellir trefnu 
teithiau y tu allan 
i’r oriau arferol 
ymlaen llaw)

9.00 -17.00 
bob dydd, dim 
mynediad ar ôl 
4pm

09.00-16.00

10.00 - 20.00 bob 
dydd ac eithrio ar 
ddydd Sul

Dydd Iau - dydd 
Sadwrn (croesawir 
ymholiadau o 
ddydd Llun i ddydd 
Mercher) 

10.00 - 17.00 bob 
dydd ac eithrio ar 
ddydd Sul 10.15 - 
16.00 a diwrnodau 
digwyddiad

Yn agor am 9:30, 
taith gyntaf am 
10.00, taith olaf yn 
gadael am 16.00

MAN CASGLU/
GOLLWNG

Y tu allan i’r 
lleoliad

Y tu allan i’r 
lleoliad

Castell Caerdydd 
- canol y ddinas/
Roald Dahl Plass - 
Bae Caerdydd

Gerddi Sophia a 
Heol y Gogledd

Y tu allan i’r 
fynedfa

Y tu allan i’r 
fynedfa

Y tu allan i’r 
dderbynfa flaen

Y tu allan i Siop 
Undeb Rygbi 
Cymru

Y tu allan i’r 
lleoliad

CYFRADD GRŴP 
AWGRYMEDIG

am ddim, 10% oddi ar 
gaffi’r amgueddfa - mae 
angen gwario o leiaf £5

am ddim, 10% oddi ar 
gaffi’r amgueddfa - mae 
angen gwario o leiaf £5

Un ffordd - £5 
yr oedolyn, Taith 
ddychwelyd - £10 yr 
oedolyn 

Tŷ’r castell o £12 y person 
(2022)

Rafftio Dŵr Gwyn - £60 
y person
Padlfyrddio - £35 y 
person

£25

O £9.99

Oedolyn - £12.50, Plentyn 
(dan 16 oed) - £9.00, 
Gostyngiad (Dros 60 oed 
a Myfyrwyr) - £10.00, Teulu 
(2 Oedolyn, 2 Blentyn) - 
£38.00

£10

ISAFSWM 
NIFEROEDD 

GRŴP

50

50

90

25 fesul taith, 
100 fesul cinio/
Gwledd

100 yn dibynnu ar 
y gweithgaredd

50

16

Dim uchafswm

LLEIAFSWM 
NIFEROEDD 

GRŴP

5

5

10

10 yn dibynnu ar 
y gweithgaredd

10

16 (2021)

10

MANYLION 
CYSWLLT

jenny.walford@
museumwales.ac.uk

jenny.walford@
museumwales.ac.uk

cardiff.boat.tours@
gmail.com

faye.tanner@cardiff.
gov.uk

info@ciww.com

grant@football-
fiesta.com

Stephanie Metson  
marketing@
hensolcastledistillery.
com

dcox@wru.wales

Paul Brandwood 
groups@royalmint.
com 

ENW

Amgueddfa Cymru
 

Amgueddfa Cymru 

Teithiau Cwch 
Caerdydd

Castell Caerdydd 

Dŵr Gwyn 
Rhyngwladol Caerdydd
 

Football Fiesta Ltd

Distyllfa Castell Hensol

 

Teithiau Stadiwm 
Principality

Profiad y Bathdy 
Brenhinol



LLETY I GRWPIAU 

DISGRIFIAD CRYNO

Gwesty yng nghanol y ddinas gyferbyn â Chastell Caerdydd, Parc Bute a Stadiwm 
Principality. Adeilad hanesyddol eiconig o fewn pellter cerdded i atyniadau/siopau

Lleoliad da i grwpiau mewn dinas gydag ystafelloedd mawr, Bwyty Zest a Bar a Chaffi 
Chat

Mae’r gwesty hwn yn cynnig llety yng nghanol y ddinas i grwpiau gyda 60 o 
ystafelloedd ZIP a chyswllt y gellir eu cynnig gydag un gwely dwbl neu ddau wely sengl.

Mae’r gwesty modern 4* wedi’i leoli’n ganolog ac yn agos at y golygfeydd mwyaf 
eiconig.

Gwesty 4* ym Mae Caerdydd gyda bwyty, bar a pharcio am ddim

Mae’r gwesty gwasanaeth llawn hwn mewn lleoliad gwych gyferbyn â’r Castell gydag 
opsiynau hamdden a bwyd a diod helaeth 

Gwesty modern a hygyrch ger Castell Caerdydd a Stadiwm Principality.

Mae’r gwesty’n cynnig amrywiaeth o ystafelloedd mawr gyda wi-fi cyflym am ddim, 
system aerdymheru a theledu LCD â sgrin fflat

Gwesty 4* yng nghanol y ddinas gyda’i Sba ei hun a’r ystafelloedd digwyddiadau mwyaf mewn gwesty yng 
Nghaerdydd

Gwesty 4* wedi’i adnewyddu’n ddiweddar, dim ond 3 milltir o ganol Dinas Caerdydd 
gyda lolfa, bar a bwyty, campfa a pharcio ar y safle i goetsis

Gwesty 4* sy’n edrych dros Ddoc Dwyreiniol Bute, mae’r gwesty o fewn pellter cerdded 
i atyniadau. Yn cynnwys pwll gwres dan do. 

MAN CASGLU/
GOLLWNG

Heol y Porth

O flaen y gwesty

Y tu allan i 
fynedfa’r gwesty

Y tu allan i 
fynedfa’r gwesty, 
ar y safle

Y tu allan i’r 
gwesty 

O flaen y gwesty

Ger y gwesty

O flaen y gwesty

Ar y Safle

Ar y Safle

UCAFSWM 
NIFEROEDD 

GRŴP

100

120

150

100

157

172

130

50

ISAFSWM 
NIFEROEDD 

GRŴP
#

10

10

5

20

10

8

9

10

9

10

10

NIFER YR 
YSTAFELLOEDD 

GWELY

102

205

81

216

197

197

157

142

172

132

138

MANYLION 
CYSWLLT

reservations@
angelhotelcardiffcity.
co.uk

cardiff.events@
marriotthotels.co.uk

Alyssa Milton sales@
citrushotels.co.uk

Reservations 
res.cardiff@
claytonhotels.com

Martin Eagle 
meagle@futureinns.
co.uk

reservations.cardiff@
hilton.com

reservations@
hicardiffcitycentre.
co.uk

Joe Hulse 
cardiffgroups@
jurysinns.com

simon.bamber@
accor.com

hb539-sm@accor.com

h5982-re@accor.com

ENW

Gwesty’r Angel, 
Caerdydd

Gwesty’r Marriott, 
Caerdydd

Gwesty Citrus, 
Caerdydd

Gwesty Clayton, 
Caerdydd

Gwesty’r Future Inn, 
Bae Caerdydd

Hilton, Caerdydd

Holiday Inn, Canol y 
Ddinas

Jurys Inn, Caerdydd

Gwesty a Sba Mecure 
Holland House, Caerdydd

Mercure, Gogledd 
Caerdydd

Novotel, Canol 
Caerdydd 

Angen help gyda llety neu gynllunio amserlen? Cysylltwch â helo@croesocaerdydd.com
Parcio i Goetsis - www.croesocaerdydd.com/gwybodaeth/grwpiau-bysiau/



BARIAU, CAFFIS 
A BWYTAI I 
GRWPIAU

DISGRIFIAD CRYNO

Mae 200 Degrees yn siop goffi fywiog gydag ysgol barista yn 
cynnig gweithgaredd gwych i grwpiau sydd am ddysgu mwy am y 
coffi sy’n cael ei rostio ar y safle.  Ysgol Barista i grwpiau bach

Bar/bwyty modern mewn hen adeilad Banc. Ar agor ar gyfer 
bwyd, diodydd, dosbarthiadau meistr gyda thîm arbenigol yr 
Alchemist o gymysgwyr. Uchafswm o 30 a llogi preifat!

Bwydlen Sri Lancaidd sy’n cynnwys cig a physgod ond hefyd nifer 
o brydau bwyd fegan. Wedi’u gweini gyda choctêls botanegol, 
cwrw a gwinoedd. 

Byrgyrs cartref wedi’i gwneud gyda chynhwysion lleol - rydym wrth ein 
bodd yn gweithio gyda chynhyrchwyr bach ac annibynnol i greu prydau 
bwyd arbennig lleol.

Bwyty Fietnamaidd iach yng nghanol Caerdydd yw Pho.

Bwyty peis a thatws stwnsh Prydeinig penigamp

Conservatoire Cenedlaethol Cymru, adeilad cyfoes sy’n edrych dros 
y Castell a’r parcdir sy’n cynnal perfformiadau a theithiau y tu ôl 
i’r llenni i grwpiau ac sy’n cynnig opsiynau arlwyo rhagorol. Mae’r 
opsiynau yn cynnwys arlwyo ar ffurf bistro a chaffi yn y cyntedd 
trawiadol ynghyd ag amrywiaeth o ystafelloedd digwyddiadau 
preifat i grwpiau. Gellir cyflogi’r myfyrwyr hefyd i berfformio mewn 
digwyddiadau. Cyngherddau/digwyddiadau cerddorol a theatr, 
teithiau y tu ôl i’r llwyfan 

ORIAU 
AGOR

8.00-20.00 
yn ystod yr 
wythnos/Sad 
9.00-17.00, Sul 
10.00-17.00

Llun-Iau 
10am-hanner 
nos, Gwe-Sad 
10am-1am, Sul 
10am-23.00pm

Canol dydd - 
canol nos, bob 
dydd

11:30-22.00, 
bob dydd

11.30-22.00, 
Gwe/Sad- 23.00

Bob dydd, canol 
dydd-21.00

O 8.30 - hwyr

UCAFSWM 
NIFEROEDD 

GRŴP

50

24

30

20

74

200 yn 
eistedd, 
500 yn 
sefyll

LLEIAFSWM 
NIFEROEDD 

GRŴP

6

6

8

15

MATH O 
FWYD

Prydeinig

Tapas Sri 
Lancaidd

Byrgys a 
Sglodion

Fietnamaidd

Prydeinig

Arlwyo ar 
ffurf bistro 
cyfoes gyda 
chaffi a bar 
trwyddedig. 
Hefyd 
bwydlenni â 
bwyd o safon i 
grwpiau.

MANYLION 
CYSWLLT 

QueenStreet@200degs.
com

sengaghhill@
thealchemist.uk.com

rodrigo@thecoconut-
tree.com

cardiff@honestburgers.
co.uk

malachy@phocafe.co.uk

hello@pieminister.co.uk

janet.smith@rwcmd.
ac.uk

ENW

200 Degrees

Alchemist

Coconut Tree

Honest 
Burgers

Pho

Pieminister

Coleg 
Brenhinol 
Cerdd a 
Drama 
Cymru  

BWYD A GEIR YN LLEOL?

ceir rhywfaint o’r bwyd yn lleol

Cydweithrediad â bwyty Brother Thai, 
Bragdy Morgannwg ar gyfer seidr a jin, 
Tiny Rebel ar gyfer cwrw lleol a mwy

Ydw

PRIS I 
GRWPIAU O 
£ Y PERSON

£10-£20

£9-14

£10-£20

1 cwrs £8pp, 3 
cwrs £13pp

O £7 

YSTAFELL 
FWYTA 
BREIFAT

Gofod 
yr ysgol 
Barista ar y 
llawr cyntaf 

Ydw

Ardal y 
bar/bwyty 
ar y llawr 
isaf 

Mae 
Cyntedd 
Carne a’r 
teras awyr 
agored 
ar gael 
i’w llogi’n 
breifat
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