Newyddion a digwyddiadau gwanwyn 2020

Cymru

Bwrlwm y gwanwyn
Gyda’r gwanwyn ar ei ffordd, gadewch i’n gerddi ledled Cymru ddeffro’r synhwyrau gyda sioe o liwiau
blodeuog, persawrau hyfryd a chorws o gân yr adar - heb sôn am ddyddiau hirach a chynhesach i’w mwynhau.

Mannau gorau ar gyfer sbloet o liw
• Crwydro drwy ystodau o gennin Pedr euraidd
yng Nghastell Penrhyn
• Mwynhau potiau o diwlipau lliwgar yng Ngerddi Dyffryn
• Darganfod rhodfeydd o flagur ffrwythau cain yn Erddig
• Torheulo yn harddwch clychau’r gog yn Ninefwr
• Gweld y rhododendron yn ffrwydro i’w blodau yng
Ngardd Goedwig Colby
• Gweld arddangosiad syfrdanol o wisteria yng Nghastell Powis
• Gwylio finale’r tymor, y Bwa Tresi Aur yng Ngardd Bodnant

I gael mwy o ddyddiau allan yn y gwanwyn ewch i
www.nationaltrust.org.uk/spring-gardens-wales

Peidiwch â methu...

Gŵyl y Wybrennau
Tywyll, Castell Penrhyn

The Tiger Who Came to
Tea, Gerddi Dyffryn

The Secret Garden,
Gardd Bodnant

Helfeydd Wyau Pasg
Cadbury, ledled Cymru

Archwilio wybren y nos gyda llu o
ddigwyddiadau a gweithgareddau
hwyliog ac addysgiadol ar gyfer
pob oed.

Dathlu 50fed pen-blwydd
The Tiger Who Came to Tea gydag
arddangosfa deithiol a gweith–
gareddau â thema.

Gydag addasiad newydd o The Secret
Garden ar ddod yn Ebrill, cewch
ddarganfod ein rôl ni yn ailadrodd y
stori glasurol hon i blant.

Dewch i ymweld â’n lleoedd
arbennig y Pasg hwn i fynd ar antur
wanwyn a chael eich gwobrwyo â
thrêt felys.

Am fwy o syniadau neu wybodaeth bellach, ewch i www.nationaltrust.org.uk/cymru
Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/cymru neu dilynwch ni ar
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Gair gan ein
Cyfarwyddwr

Mae yn ein natur ni

Garlleg gwyllt yng
ngardd furiog Erddig

‘Lights,
camera,
action’

“T

he need of quiet,
the need of air,
and I believe the sight
of sky and of things
growing seem human
needs, common to all.”

Wrth i ni groesawu
2020 a’n pen-blwydd
yn 125, mae’n teimlo’n amserol i ni adlewyrchu ar eiriau ein
sylfaenydd, Octavia Hill, gan eu bod mor
berthnasol a phwysig heddiw ag yr oedden
nhw yn 1895.
Fe sylfaenwyd ein helusen ar y gred syml
a pharhaol fod ar bawb angen lleoedd
hanesyddol, hardd a naturiol er mwyn
‘mwynhad, adnewyddiad a gorffwys’, ac
mae’r gwerthoedd hyn yn parhau’n graidd i
bopeth a wnawn ni.
Daethom ymhell ers ein cymynrodd gyntaf
o bum acer o glogwyn yn Ninas Oleu. Yng
Nghymru rydyn ni’n awr yn gofalu am 18
o’r cestyll, tai, gerddi a safleoedd treftadaeth gorau, a 157 milltir o forlin yn rhan o
46,000 hectar o dir ar hyd ac ar led y wlad.
Fodd bynnag, nid dim ond ag adlewyrchu
ar yr hyn a gyflawnwyd y mae a wnelo
ein blwyddyn carreg filltir - mae hefyd yn
ymwneud ag edrych ymlaen at y ffordd y
gallwn gyflenwi dyfodol cynaliadwy i bawb,
am byth.
Rydyn ni’n cychwyn 2020 â’r ddealltwriaeth
gliriaf erioed mai’r newid yn yr hinsawdd
yw’r bygythiad mwyaf i’n gwaith cadwraeth
a’r blaned yn ei chyfanrwydd. Mae ar natur
ein hangen yn awr yn fwy nag erioed.
Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ymroddedig i gefnogi pob unigolyn i gymryd eu
camau eu hunain tuag at daclo’r newid yn yr
hinsawdd, ond wrth weithio gyda’n gilydd
y gallwn fod o’r budd mwyaf i’r genedl ac i
genedlaethau i ddod. Rydym wedi gosod
targedau i leihau ein heffaith ni ein hunain ar
yr hinsawdd, ynghyd ag ymrwymiad i welliannau ar raddfa tirwedd ar gyfer natur.
Erbyn 2021, bydd yr Ymddiriedolaeth yng
Nghymru’n gwneud 50 y cant o’n hynni o’n
hadnoddau glân adnewyddadwy ein hunain
ac yn lleihau cyfanswm ein defnydd o ynni o
15 y cant. Mae’n uchelgais gennym ni hefyd
i gyflawni ‘Statws Natur Uchel’ ar ein tir i
gyd (gyda charreg filltir o 50 y cant erbyn
2025) ac i greu ac/neu adfer 4,600 hectar o
gynefinoedd newydd ledled Cymru.
Gan symud ymlaen i’r lle y gallwch brofi ein
gwaith yn uniongyrchol, bydd 100,000 o
eirlysiau’n hawlio’r sylw mwyaf yng Ngerddi
Dyffryn - pinacl tair blynedd o blannu gyda
grwpiau cymunedol lleol. Yn Nhŷ Tredegar
rydyn ni’n dechrau pennod newydd â’r
prosiect HAPPy: partneriaeth les i alluogi
mwy o bobl i ymgysylltu â’n parcdir hardd
a datblygu sgiliau newydd. Bydd grym
yr awyr agored ardderchog yn cyrraedd
y sgrin fawr hefyd, gan y bydd ein Gardd
Bodnant hudolus ni’n cael lle amlwg yn yr
addasiad o’r ffilm The Secret Garden. Bydd
yn ein galluogi ni i rannu’r stori a’n lleoedd
â chenhedlaeth newydd gyfan, rhywbeth
y byddai Octavia ei hun, rwy’n siŵr, yn ei
gymeradwyo.
Ac yn olaf, diolch i chi - ein haelodau, ymwelwyr, cymunedau lleol, gwirfoddolwyr,
staff a phartneriaid. Heboch chi ni allem
gyflawni ein huchelgais o ran y newid yn
yr hinsawdd a natur. Gallaf eich sicrhau y
byddwn ni yng Nghymru’n parhau i ymgysylltu â breichiau agored i sicrhau fod yna
groeso i bawb, fod pawb yn teimlo cysylltiad
â’n lleoedd ac yn rhan o’r Ymddiriedolaeth.

Justin Albert, Cyfarwyddwr Cymru

Mae yna gymaint wedi digwydd yn y 125 o flynyddoedd ers geni’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol ac i’r darn bach cyntaf o dir - ardal fechan o fryn Cymreig gael ei roi’n
rhodd i’n hachos ni. Mae’r byd yn sylweddoli’n awr ei bod nid dim ond yn hanfodol i
ni ofalu am yr amgylchedd ond, pan fyddwn yn gwneud hynny, y gall yr amgylchedd
ofalu amdanom ni - ac y mae’n gwneud hynny.
Mae ymchwil gwyddonol yn parhau
i ddangos sut fod dim ond bod yn
natur yn llesol i’n hiechyd meddyliol a
chorfforol ni. Yn hynod, gall ostwng
pwysedd eich gwaed a chyfradd curiad y
galon a lleihau straen. Fe gomisiynwyd
astudiaeth gennym ni’n ddiweddar ac
mae’n datgelu fod yr hyn a glywn ni o’n
cwmpas yn rhan hanfodol o hyn. Gall llif
nentydd, cân adar, siffrwd dail - dim ond

Chwaraewch

a’n gofodau i gyd - edrychwch ar ein
syniadau lles ac ymwybyddiaeth ofalgar ar
y tudalennau sy’n dilyn.

tri o’ch hoff synau yng Nghymru, beri
cynnydd o 30 y cant mewn teimladau
o ymlaciad. Yn ôl yr astudiaeth mae
hynny’n 30 y cant yn fwy na dim ond
gorffwys yn ddistaw neu wrando ar ap
myfyrdod â llais.
Dyna’r rheswm y bydd y dathliadau
pen-blwydd yn 125 eleni’n eich gwahodd i
anadlu’r awyr iach a chofleidio ein lleoedd

Pa un a ydych chi’n gweld natur yn
agos atoch chi yng Nghastell Powis,
yn heicio yn Eryri, yn cerdded y llwybr
ymwybyddiaeth ofalgar yng Nghastell
y Waun, yn arogli’r garlleg gwyllt yn
Erddig neu’n gwerthfawrogi’r carped
o eirlysiau yng Ngerddi Dyffryn, mae’r
casgliadau diweddaraf hyn yn rhoi’r
esgus perffaith i chi fentro allan a
phrofi’r golygfeydd a’r synau o’ch
cwmpas. Ewch i www.nationaltrust.org.
uk/features/awe-inspiring-woodlands

Dewch, dathlwch...

Ewch ar antur deuluol yn ein lleoedd
arbennig y gwanwyn hwn! Bydd
fforwyr bach wrth eu bodd yn
cwblhau ein gweithgareddau 50 o
bethau i’w gwneud cyn eich bod chi’n
11¾ wrth iddyn nhw redeg a sgipio
ar draws ein lawntiau, erlid drwy
goedwigoedd i weld chwilod a phili
pala ac ymarfer dringo a swingio yn
ein hardaloedd chwarae awyr agored
rhyfeddol.

Roedd Firth yng Ngardd Bodnant yn
ffilmio addasiad newydd o lyfr Frances
Hodgson-Burnett The Secret Garden sy’n
glasur i blant. Fe ddewiswyd y lle arbennig
hwn fel un o’r setiau gan StudioCanal
a Heyday Films, y cynhyrchwyr a oedd
yn gyfrifol am ffilmiau fel y cyfresi Harry
Potter a Paddington.
Am bythefnos cyffrous yng Ngorffennaf
2018 daeth y Bwa Tresi Aur a llawer o
rannau eraill o’n gardd hardd yn gefndir

Cyngor

DA

Yn ystod hanner tymor mis Chwefror (20-23) bydd Castell Penrhyn yn
partneru â Gwarchodfa Awyr Dywyll Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer
digwyddiad pedwar diwrnod/pedair noson yn cynnwys adrodd straeon,
sgyrsiau tylluanod, teithiau sidydd a phrofiad planetariwm eithriadol arbennig.
Neilltuwch le ar-lein ac yna edrychwch i fyny a gwerthfawrogi’r cwbl.

Paratowch, barod, lliw...

Bryd hynny roedd yr Ymddiriedolaeth
Genedlaethol yn ddim ond grŵp bychan

Ni fydd arddangosiadau lliwgar tiwlipau
Plas Newydd byth yn peidio â rhyfeddu,
a thros fisoedd y gaeaf mae’r tîm wedi
plannu tua 7,000 o fylbiau i geisio creu’r
arddangosiad gorau eto - cadwch lygad am
y wledd wanwyn ym Mawrth ac Ebrill.

o bobl a oedd â’r bwriad o ddiogelu
lleoedd hanesyddol a naturiol, a’u hagor
er mwyn i bawb eu mwynhau.
Fel Fanny Talbot, go brin fod ein
sylfaenwyr wedi bod ag unrhyw syniad
o’r llawenydd roeddynt wedi’i ryddhau
neu’r gymynrodd y byddent yn ei gadael
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Buom yn lledaenu’r llawenydd hefyd. Fe
godwyd bylbiau’r llynedd a’u cynnig i
ymwelwyr i’w plannu gartref a chyda’r
rhoddion hyn fe gasglwyd £400 tuag at
y bylbiau newydd. Os oeddech chi’n un
o’r ymwelwyr hynny ac fe hoffech rannu
eich canlyniadau blodeuol ar gyfryngau
cymdeithasol, defnyddiwch yr hashtag
#PlasNewyddTulips #TiwlipauPlasNewydd

Cymerwch ran grwpiau cefnogwyr yn agos atoch chi
CANOLFAN ABERTAWE
Roger Knight
01792 401019
roger.knight689@gmail.com

CYMDEITHAS ERYRI
Mr Alun Jones
01248 670995
alunjhjones@gmail.com

CYMDEITHAS GWENT
Rita Edwards
office@gnta.info
PO Box 76, Brynbuga, NP15 9AX

CYMDEITHAS PENFRO
Sheila Ashton
01437 731525 / 07817 407 566
robashton95@yahoo.co.uk

CYMDEITHAS CEREDIGION
Mrs Kathleen Martin
07786 568253
tybroch@btinternet.com

CYFEILLION ABERDULAIS
d/o Yr Ymddiriedolaeth
Genedlaethol,
Aberdulais, Ger Castell Nedd
SA10 8EU

CYMDEITHAS MEIRIONNYDD
Richard Withers
07814 080500
mail@richardwithers.co.uk

CYMDEITHAS BRO
MORGANNWG
Diane Simpson
diane.k.simpson@btinternet.com

CYMDEITHAS MENAI
Mr Roger Attwood
01248 470095
maisonnoire@btinternet.com

CYMDEITHAS WRECSAM
Mr Selwyn Jones
01978 841545
selwyn_jones@btinternet.com

FRIENDS OF DYFFRYN
GARDENS
Clare Williamsonn
clarewilliamsonn@sky.com
CYMDEITHAS GERDDI
DYFFRYN
Annie Parker
annie.caerleon@gmail.com

www.nationaltrust.org.uk/supportergroups
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Cewch ddarganfod sut y bydd
Gardd Bodnant yn perfformio
ochr-yn-ochr â Colin Firth
a Julie Walters mewn ffilm
newydd.

A wyddech chi mai un o’r lleoedd gorau i weld y sêr yw Eryri? Mae’r rhan
ogoneddus hon o Gymru’n un o Warchodfeydd Awyr Dywyll Rhyngwladol
y byd, wedi’i dewis oherwydd ansawdd eithriadol y nosau serennog a’r
amgylchedd nosol.

Ar 28 Mawrth byddwn yn dathlu
dechreuad yr Ymddiriedolaeth drwy
oleuo Dinas Oleu. Fe gafwyd y darn
pum-acer yma o lechwedd yn Y
Bermo ym Mawrth 1895 yn rhodd gan
breswylydd y Bermo, Fanny Talbot.

DYFFRYN CLWYD
ASSOCIATION
Zara Fleming
zf@eyarth.co.uk

“Pa un ai’r tawelwch, y llonyddwch, yr
arogleuon, y lliwiau (â’u disgleirdeb a
oedd wedi mynd yn angof i mi, bron,
ar ôl bod yn y ddinas) neu bresenoldeb
llwyr cymaint o wahanol rywogaethau,
cawn ein hatgoffa nad ar ein cyfer ni ein
hunain y mae’r blaned,” meddai. “Gall
fod yn iachaol arafu’r cyflymder arferol a’i
gwerthfawrogi.”

Mae syllu ar y sêr yn ffordd hudolus o ddod â gwyddoniaeth
yn fyw ac i brofi harddwch ein byd naturiol. Mae edrych i fyny ar y
canopi mawr o ofod yn brofiad pwerus y gall pawb ei fwynhau.

Mae uchafbwyntiau’n cynnwys
chwarae gwyllt yn Ffau Blaidd
Erddig, gwneud teisennau mwd ym
Mhlas Newydd, plannu blodau haul
yng Nghastell Penrhyn a gwylio
bywyd gwyllt yn y Kymin a Fferm
Southwood.

CYMDEITHAS Y WAUN
Lillie Hayward
01691 777753

Pan gyrhaeddodd Colin Firth Ardd
Bodnant fe ddywedodd wrth ein tîm ni ba
mor adferol iddo fo oedd treulio amser yn
y byd naturiol.

Edrychwch i fyny a
rhyfeddu!

I gael fformatau gwahanol: 01633 811659 neu ebost wa.customerenquiries@nationaltrust.org.uk
2

Ar garreg eich drws

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/cymru neu dilynwch ni ar

NT Wales

@NTWales a @YGCymru

@NTWales

Digwyddiadau
Helfa Wyau Pasg Cadbury
Ffeindiwch gliwiau cuddiedig a
darganfod gwobr siocled Cadbury.
Gardd Bodnant 10-13 Ebrill,
10.30am-2.30pm, £2 yr helfa
Castell Penrhyn 4-13 Ebrill,
10.30am-4pm, £2 yr helfa
Plas Newydd a’r Ardd 10-13 Ebrill,
11am-3.30pm, £2 yr helfa
*PMA. Ewch i’r
wefan ar gyfer
unrhyw drefniadau
bwcio sy’n ofynnol.

28 Mawrth
Penblwydd yn 125!
Dathlwch ddechreuad yr
Ymddiriedolaeth. Ewch i ymweld
â Dinas Oleu, y darn tir cyntaf
i’w roi i’r Ymddiriedolaeth 125 o
flynyddoedd yn ôl a bydd wedi’i
oleuo ar y diwrnod arbennig hwn.
Manylion ar dudalen 2 neu ewch i
www.nationaltrust.org.uk/southsnowdonia i gael mwy o wybodaeth.

Castell Penrhyn
21–31 Mai, 10.30am–4pm
Wythnos arddio i’r plant
Gweithgareddau garddio hunandywys a hwyl i’r teulu, gyda gwneud
potiau papur ar gyfer planhigion,
plannu blodau haul, llwybr
synhwyraidd a chwis sied botio. Ar
gyfer plant o bob oed. *PMA.

Gogleddddwyrain
Cymru
i stori hudolus Mary Lennox. Wedi’i
hanfon i fyw ar stad wledig ei hewythr,
mae’n cyfarfod â’i chefnder gwael Colin
a chyda’i gilydd, maent yn gwella’r naill
a’r llall ac yn newid eu bywydau am byth
wrth ddarganfod gardd ddirgel ryfeddol.
“Gydag amgylchedd hudol fel hwn doedd
fawr o angen actio” meddai Firth gyda
brwdfrydedd. “I mi roedd yn gyfareddol
ac yn heddychol ryfeddol.”
Cafodd ein tîm yng Ngardd Bodnant
amser ffantastig yn gweld y ffilm yn
digwydd, ond maent wedi addo cadw’n
ddistaw am y tyrbinau gwynt, y ‘drones’
a’r trelars a ysgubodd i mewn. Ond ar
ôl ei rhyddhau byddwn yn rhannu stori’r
ffordd y cafodd ei gwneud ac yn lansio
rhai gweithgareddau i’r teulu a fydd,
rydyn ni’n gobeithio, yn trosglwyddo hud
a grym natur i genhedlaeth newydd.
Bydd The Secret Garden mewn sinemâu o
17 Ebrill.

Syniad newydd i ddiogelu
trysorau hanesyddol
Sut mae diogelu Beibl Cymraeg gwerthfawr rhag y tywydd Cymreig?
Yn Nhŷ Mawr Wybrnant yn Eryri, man geni’r Esgob
William Morgan a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg,
mae gennym ni un o 24 o gopïau gwreiddiol sy’n
hysbys ac sy’n dyddio’n ôl i 1588 ac sy’n awr yn cael
ei arddangos yn falch yn ffermdy Morgan o’r unfed
ganrif ar bymtheg. Fodd bynnag, mae llyfr sydd gyn
hyned â hynny’n arbennig o dueddol o ddioddef
oherwydd tamprwydd a lleithder. Un o’r ffyrdd y
byddwn yn rheoli’r lleithder yw rhoi’r gwres ymlaen.
Dyna’r rheswm ein bod wedi dod at ein gilydd
ag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor a Choleg y
Drindod, Dulyn i osod hydro ‘pico’ bychan bach
i greu trydan yn uniongyrchol ar-safle ac i reoli
lefelau lleithder yn fwy cynaliadwy. Mae’r system
fechan, syml hon yn caniatáu i ni ddiogelu un o’r
llyfrau pwysicaf yn hanes Cymru drwy harneisio
grym yr union elfen a fu’n bygwth ei ddyfodol.
Galwch heibio a gweld y ‘pico hydro’ wrth ei waith y
gwanwyn hwn.

Beth yn y Byd!
Beth sy’n gyffredin rhwng cromen wydr yn llawn o adar wedi’u stwffio, papur wal
Tsieineaidd, barddoniaeth blacowt a cherflun hynafol o dduw Eifftaidd?
Cewch wybod pan ddewch i ymweld â’n
profiad creadigol mwyaf newydd yng
Nghastell Penrhyn sy’n archwilio
gorffennol trefedigaethol y castell.
Fe ddatblygwyd Beth yn y Byd! mewn
partneriaeth â’r beirdd gair llafar
Martin Daws ac Aneurin Karadog,

Colonial Countryside a phlant o Ysgol
Gynradd Ein Harglwyddes ym Mangor.
Mae’n defnyddio barddoniaeth, sain
a delweddau wedi’u cyd-greu mewn
ffordd a fydd yn eich ysbrydoli i
adlewyrchu ar y casgliad a meddwl
amdano mewn ffordd newydd sbon. Ar
agor o Fawrth 2020.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Gardd Bodnant

17–21 Chwefror, 12 canol dydd–3pm
“Mud, glorious mud!”
Dewch â’ch welis a bwrw iddi a chael
hwyl fwdlyd, stomplyd â’r tîm o’r
Wild Elements. (Byddai’n syniad dod
â dillad i newid ac ambell i hen liain
hefyd!) Digwyddiad am ddim. *PMA.

15–23 Chwefror, 10am–4pm
Helfa Tŷ Cyfrinachol y Tylwyth Teg
Dilynwch y llwybr o rubanau drwy
Goedwig y Ffwrnais a gweld a allwch
chi weld tai disglair bychan bach y
tylwyth teg sydd wedi’u glanhau yn y
gwanwyn ac sydd wedi’u cuddio yn y
coed. Hunan-dywys. *PMA.

Bob dydd o 29 Chwefror,
11am–4.30pm
Y Tu Ôl i’r Llwyfan
Cewch ddarganfod y straeon sydd
wedi llunio’r tŷ hwn. Profiad i
ymgolli ynddo gyda deunydd archif
na welwyd mohono o’r blaen.
Digwyddiad am ddim. *PMA.

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/cymru neu dilynwch ni ar
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17–20 Chwefror, 11am–1pm
Plannu Eirlysiau
Dewch i ymuno â’n garddwyr a’n
gwirfoddolwyr wrth iddyn nhw
greu llwybr blodeuol o gwmpas yr
ardd drwy blannu bylbiau eirlysiau!
Gweithgaredd dan arweiniad, Am
ddim. *PMA.

@NTWales a @YGCymru

11 Mawrth, 10am–12.30pm
Taith Gardd Bodnant Gudd
Ewch am dro â’r prif arddwr i ddysgu
am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol
ac, wrth gwrs, mwynhau rhagolwg
slei o’r rhannau o’r ardd a nodweddir
yn y ffilm newydd (gweler uchod).
£20 y person. *PMA. **BH (0344 249
1895).

*PMA Pris Mynediad Arferol
**BH Bwcio’n Hanfodol
Manylion yn gywir ar adeg argraffu. Ewch
i’n gwefan i gael gwybodaeth ddiweddar,
i gael gwybodaeth ar hygyrchedd ac i gael
manylion pellach ar ddigwyddiadau.

@NTWales
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De-ddwyrain
Cymru

Ar garreg eich drws

Ar garreg eich drws

Pleidiwr natur a chwaraewr tîm

125 o drysorau!

Mae ceidwad mwyaf newydd Tŷ Tredegar yn ymuno â’n bwriad i sicrhau fod pawb â’r
cyfle i fwynhau mannau gwyrdd.

Y mwyaf newydd o hen gasgliadau

Wrth i ni barhau i gyflenwi’r Prosiect
Partneriaeth Actif Iach (HAPPy) yn
yr ardal leol, mae ceidwad newydd yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Josh Irvine
(ar y dde yn y llun yn Nhŷ Tredegar) yn
gwahodd gwirfoddolwyr - yn cynnwys
grwpiau o wirfoddolwyr sydd wedi’u
recriwtio drwy Newport Mind, Duffryn
Community Links a Growing Space - i
ymuno ag o wrth iddo ofalu am diroedd
eang y stad.

Gwers ar gyfer bywyd da
Gellir mynd ag unrhyw un fydd yn mynd i’w hatig teuluol eu hunain ac yn
dadorchuddio eitemau o’r gorffennol, hyd lwybr y cof.
Dychmygwch sut oedd hi yn Ninefwr pan
ddarganfu ein tîm cadwraeth gelc enfawr
o ddarnau hanesyddol wedi’u cuddio yn
Nhŷ Newton!

Cymreig yn lliwiau Sir Gaerfyrddin; o
ddarnau o lythyrau sy’n dyddio’n ôl i’r
unfed ganrif ar bymtheg i bapurau wal
coeth wedi’u paentio â llaw.

Rydyn ni wedi dewis 125 o eitemau o’r
hap drysor hwn sydd heb ei orchuddio, er
anrhydedd i’n pen-blwydd yn 125 oed a
byddwn yn eu rhannu â chi o 1 Mawrth.

Mae yna lyfrau, teganau, penwisg
Affricanaidd, a hyd yn oed offer ysbyty od a
rhyfeddol – credir eu bod o’r Ail Ryfel Byd
pan oedd y tŷ’n gwasanaethu fel ysbyty ar
gyfer milwyr oedd wedi’u hanafu.

O het Bibell Stôf Gymreig draddodiadol a
chyntefig - a wnaethpwyd, mae’n debyg,
rhwng 1830 a 1860 ac sy’n awr ymysg
dim ond 300 sy’n hysbys yng Nghymru
- i wisg ‘bustled’ wedi’i gwneud o wlân

Byddwn wrth ein bodd pan fydd gwersi o’n gorffennol, a gipiwyd yn ein heiddo, yn
ein hysbrydoli i feddwl o’r newydd am ein man a’n lle yn awr. Y gwanwyn hwn nod
Llanerchaeron - y stad hunangynhaliol hon yw gwneud hynny a mwy drwy ddangos i
chi fywyd William a Corbetta Lewis a’u gardd furiog a’r fferm weithio rydyn ni’n dal i
ofalu amdani heddiw. Ar agor yn ddyddiol o 11.30am.

Â’r rhestr yn ei blaen, ond mae’r casgliad
yn cynnig mewnwelediad chwilfrydig i’r
tŷ rhyfeddol hwn a’r straeon sydd ganddo
i’w hadrodd.

Tan y ddaear, ar y ddaear,
mae antur wanwyn yn aros
Stad 2,500 acer Dolaucothi gyda’i 25km o lwybrau yw’r lle gorau i fforio coetir
hynafol, gweirgloddiau blodeuol, nentydd mynydd a phorfa ucheldir, y cwbl wrth
fynd am un dro hir.
O 1 Ebrill gallwch hefyd fynd ar daith
dywys drwy orielau a thwnelau
tanddaearol i glywed straeon hudol
sy’n pontio 2,000 o flynyddoedd am y
mwynwyr a fu’n cloddio am aur yma.

Ac os hoffech aros fymryn yn hirach a
deffro i gân adar, mae Parc Carafanau a
Gwersylla Dolaucothi hefyd ar agor o
1 Ebrill.

Digwyddiadau

Mwyngloddiau Aur
Dolaucothi

Gogledd Sir Benfro

1 Ebrill
Y Mwyngloddiau Aur yn ail-agor ar
gyfer 2020
Ewch ar antur danddaear a
darganfod 2,000 o flynyddoedd
o hanes yn ein mwyngloddiau aur
hanesyddol. *PMA.

4 Ebrill–31 Mai, yn ystod oriau agor
Llwybr natur y gwanwyn ar
Fferm Southwood
Taith hunandywys. Fe wnawn
ni ddarparu’r arweinyddion ID a
chithau ffeindio’r fflora a’r ffawna.
Am ddim.

Gardd Goedwig Colby
18-20 Chwefror, 10.30am (i blant
7+), 12 canol dydd (i rai 4–7 oed)
ac 1.30pm (7+). Bydd pob sesiwn
yn awr.
Hanfodion byw yn y gwyllt
Ymunwch â’n tywysydd arbenigol
ar oroesi byw yn y gwyllt, yn
cynnwys cynnau tân ac adeiladu
den. Perffaith ar gyfer fforwyr bach.
Plentyn £3. *PMA. **BH (01834
811885).
28 Mai, 8.30pm–10pm
Taith y cyfnos
Gweld Colby â gwedd cwbl wahanol,
llu o ystlumod a chreaduriaid.
Oedolyn £3, Plentyn £2. **BH
(01834 811885).
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Stagbwll
Bob dydd Sul o 9am
Ras hwyl
Cewch ddewis rhwng cylchdeithiau
1.5, 3 neu 6-milltir a gweld y stad
ar y ffordd. Digwyddiad am ddim,
yn dechrau ym maes parcio Cei
Stagbwll.
Tan Fawrth 29, Suliau 3pm–4pm,
ac yna o 3 Ebrill, dyddiau Gwener
6pm–7pm
Ffitrwydd ar y traeth
Ymunwch â’n sesiynau ffitrwydd ar
y traeth - yn addas i bob oed a gallu.
Mae croeso i gŵn hefyd. Oedolyn
£2, plant am ddim.

De-orllewin
Cymru

Bod yn bresennol yn y foment
Mae bod yn ystyriol yn golygu bod yn
bresennol yn y foment ac fe wyddom
y gall canolbwyntio ar nodau bychan ond arbennig - natur ein helpu i wneud
hynny’n union. Y Vile yn Rhosili yw’r
lle perffaith i aros ennyd a phorthi eich
synhwyrau ar bopeth sy’n hardd.

Cyngor
DA

Mae Josh yn hyrwyddwr gwirfoddoli yn
ogystal ag effaith grym natur ar ein lles,
o fod wedi gwirfoddoli cynt yng Ngerddi
Dyffryn ar ôl graddio. “Roeddwn yn chwilio
am rôl barhaol a fyddai’n rhoi cyfle i mi
wneud gwahaniaeth i’r amgylchedd,” fe
esbonia. Ond roedd yn rôl a’i dysgodd
am y ffordd y gall yr amgylchedd wneud
gwahaniaeth i eraill hefyd.
“Roedd gwirfoddoli’n hwyl garw ac yn
brofiad da,” meddai, “ac fe’m helpodd i

weld yr effaith bositif sy’n bosibl ar iechyd
corfforol ac iechyd meddyliol wrth weithio
â natur.”
Ac yntau’n awr yn aelod parhaol o dîm
Tŷ Tredegar, mae ar Josh eisiau dod â’i
sgiliau fel ceidwad i brosiect sydd â’r nod
o agor y parcdir mynediad am ddim hwn
i fwy o bobl fel y gallan nhw hefyd brofi’r
manteision hynny.
“Nid dim ond bod yno sy’n bwysig o
ran gwirfoddoli: bod yn rhan o rywbeth
mwy, gwneud gwahaniaeth, cael eich
gwerthfawrogi a bod yn rhan o dîm sy’n
cyfri. Mae cyflwyno cohort newydd o
wirfoddolwyr i’r holl fanteision o weithio
gyda’n gilydd ac â natur yn gyffrous iawn
i mi.”
Cadwch lygad i weld beth fydd yn digwydd
nesaf neu, os oes gennych chi ddiddordeb
mewn gwirfoddoli, ewch i nationaltrust.
org.uk/volunteer

Gadewch i ni ddweud stori…

Eirlysiau – sêr ein
gwanwyn

Mae The Tiger Who Came to Tea yn 50 oed, ar
daith ac yn cyrraedd Gerddi Dyffryn ar 7 Mawrth
(ac yn aros tan 3 Mai), ynghyd â rhai gweithiau
celf ardderchog o’r llyfr, paentio wynebau doniol,
a’r teigr ei hun. Gallwch hyd yn oed gymryd
ffotograff o’ch teulu’n cael te gydag o mewn
cegin replica.

Yma mae ein dull ni o ffermio sy’n
gyfeillgar i natur yn helpu i gyflenwi mwy
ar gyfer natur, gyda niferoedd y cacwn yn
unig i fyny o 2,000 i oddeutu 250,000
mewn dim ond dwy flynedd. Bydd ein
ceidwaid yn hadu cnydau sy’n gyfoethog
o flodau - pys y blaidd, had llin, y pabi,
lafant a blodau haul ac yn arwain teithiau
tywys i rannu cynlluniau ar gyfer y
prosiect wrth gerdded heibio i gaeau âr
a thrwy weirgloddiau’n llawn o weiriau
brodorol a charpedi o flodau gwyllt.
Gwerthfawrogwch ac anadlu allan.

Dathliad ardderchog o’r ffefryn yma gan
deuluoedd a bywyd ei awdur Judith Kerr a fu farw
y llynedd yn 95 oed.

Cyngor
DA

Ewch i www.nationaltrust.org.uk/rhosiliappeal i gael manylion pellach.

7 Mai, 10am–11.30am
Crwydro â’r ceidwad Tom
Taith o gwmpas Lydstep Headland.
Dewch ag ysbienddrych. Am ddim.
**BH (01646 623110). Cyfarfod ym
maes parcio Lydstep.

Dinefwr

11 Mawrth, 10am–12 canol dydd
Taith Bywyd Gwyllt yn Rhosili
Ymunwch â’n ceidwad i weld
bywyd gwyllt yn agos yn yr ardal
hudolus hon. Cyfarfod y tu allan
i Siop a Chanolfan Ymwelwyr yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Am
ddim.

7 Ionawr–26 Ebrill
Arddangosfa Gelf John Abell yn
Nhŷ Newton
Peidiwch â methu printiau bloc
pren Abell sydd ar raddfa fawr ac a
gynhyrchwyd yn ystod preswyliad o
dair wythnos yn Ninefwr. *PMA.

Llanerchaeron

31 Mai–4 Mehefin
Dathliad y gwanwyn
Ymunwch â ni yn ystod yr hanner
tymor i gael hwyl a gemau wedi’u
hysbrydoli gan natur. *PMA.

6–8 Mawrth, 12 canol dydd–3pm
Diwrnod Llyfrau’r Byd
Ymunwch â ni am benwythnos o
ddathlu straeon, yn cynnwys llwybr
llyfrbryf o gwmpas y stad. Tybed
pwy fyddwch chi’n eu cyfarfod ar
eich taith? *PMA.

Penrhyn Gŵyr
23 Chwefror, 10.30am–2.30pm
Cerdded i’r ‘Worm’
Taith gerdded â’n ceidwad i Worm’s
Head, yr ynys lanwol ym mhen pellaf
Rhosili. Mae’r llwybr yn arw mewn
mannau. Am ddim. **BH (gower.
admin@nationaltrust.org.uk neu
01792 390636).

15–23 Chwefror, 11.30am–3pm
Glanhau’n llwyr y tu ôl i’r llenni!
Nid eich tacluso arferol. Cewch
ddysgu sut y byddwn yn gofalu am
ein stad werthfawr. *PMA.

*PMA Pris Mynediad Arferol
**BH Bwcio’n Hanfodol
Manylion yn gywir ar adeg argraffu. Ewch
i’n gwefan i gael gwybodaeth ddiweddar,
i gael gwybodaeth ar hygyrchedd ac i gael
manylion pellach ar ddigwyddiadau.

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/cymru neu dilynwch ni ar

NT Wales

Helfa Wyau Pasg Cadbury
Ffeindiwch gliwiau cuddiedig a
darganfod gwobr siocled
Cadbury.
Gardd Goedwig Colby
8-13 Ebrill, 10.30am-3.30pm,
£2 yr helfa.
Dinefwr
10-13 Ebrill yn ystod oriau agor,
£3 yr helfa.
Mwyngloddiau Aur Dolaucothi
10.30am-5pm, £3 yr helfa.
Llanerchaeron
10-13 Ebrill yn ystod oriau agor,
£2 yr helfa.
Rhosili
8-14 Ebrill, 11am-3pm
£2.50 yr helfa
Fferm Southwood
10 Ebrill, 10.30am-3.30pm
£2.50 yr helfa
Stagbwll
9-14 Ebrill
11am-3pm, £3 yr helfa
Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd
9-14 Ebrill, 11am-4.30pm,
£2 yr helfa.
*PMA. Gwiriwch
y wefan i weld
unrhyw drefniadau
bwcio sy’n ofynnol.

@NTWales a @YGCymru

@NTWales

Y Kymin
10–13 Ebrill, 11am–4pm
Helfa anifeiliaid i’r teulu
Chwiliwch am greaduriaid cudd o
gwmpas y tir. £2 yr helfa.
18 Ebrill, 1pm–4pm
Arddangosiad nyddu Sioraidd
Edrychwch ar hanes y dull hwn â’n
harbenigwr. *PMA.

Gerddi Dyffryn

18–19 Ebrill, 11am–4pm

3–19 Ebrill, 11am–4pm

Cymdeithas Ailberfformio
Napoleonig y 23ain Ffiwsilwyr
Brenhinol Cymreig
Dewch i gyfarfod â’r grŵp deinamig
hwn wrth iddyn nhw hyfforddi yn
Y Kymin. Digwyddiad am ddim,
croesewir rhoddion.

Anturnaethau gwyliau’r Pasg
Fforiwch ein Perllan, ein Gerddi
Cedrwydd a’n Horenfa a chael hwyl
â’n 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod
chi’n 11¾ . *PMA.

Tŷ Tredegar
28 Chwefror–1 Mawrth, 11am–4pm
Dathliad Dydd Gŵyl Dewi
Peidiwch â methu penwythnos o fwyd
da a hwyl. *PMA.

23–25 Mai, 11am–4pm
Penwythnos y morleidr Capten
Harri Morgan
Dewch mewn gwisg a chroesawu’r
Capten Harri Morgan sy’n dychwelyd
o’i fordaith ddiweddaraf i rannu
mewn dathliad a dysgu ei fôr-ladron
ifanc am y Saith Môr gwerthfawr.
*PMA.

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/cymru neu dilynwch ni ar

Ewch am dro drwy’r coetir yn y Kymin
yn Sir Fynwy y gwanwyn hwn a cheisio
bod yn ymwybodol o bob cam a phob
anadl gan wrando ar y synau dan eich
traed a’r adar uwch eich pen.
Gall teimlo’r haul neu’r awel ar eich
wyneb eich helpu i ganolbwyntio. Ar
ddiwedd y daith cymerwch hoe a
gwerthfawrogi’r golygfeydd a sylwi ar
yr hyn a welwch chi. Gall ehangder yr
olygfa hon o ben y bryn fynd â’ch anadl,
ond canolbwyntiwch dim ond ar lesni’r
awyr neu irder y caeau ac anadlwch i
mewn eto. Gwynfyd.

Bu Gerddi Dyffryn yn croesawu ysgolion a grwpiau cymunedol am yr ychydig
flynyddoedd diwethaf i helpu i blannu 100,000 o fylbiau eirlysiau - ac yn awr mae’r
eirlysiau, sy’n cymryd dwy neu dair blynedd i ddangos eu pennau hardd, yn barod i
flodeuo. Mwynhewch daith o gwmpas y stad i weld ein cloddiau gwair wedi’u carpedu
â’r blodau bychan hyfryd hyn a fydd yn torri drwy bridd wedi rhewi gyda blaen dail
sydd wedi’u caledu i wneud yn siŵr mai hwy yw blodau cyntaf y gwanwyn. Sioe na
ddylid ei methu.

Digwyddiadau

Ewch am dro
ystyriol

NT Wales

6 Mai–29 Gorffennaf, 10am–4pm
Arddangosfa Ffotograffydd Gerddi
Rhyngwladol y Flwyddyn
Cewch weld gwaith y rheiny sydd
yn y rownd derfynol yn cael eu
harddangos yn y gerddi. *PMA.
*PMA Pris Mynediad Arferol
**BH Bwcio’n Hanfodol

Helfa Wyau Pasg Cadbury
Ffeindiwch gliwiau cuddiedig a
darganfod gwobr siocled Cadbury.
Aberdulais
10-13 Ebrill, 10am-4pm
£2 yr helfa
Gerddi Dyffryn
4-14 Ebrill, 11am–3.30pm
£3.50 yr helfa
Tŷ Tredegar
6-13 Ebrill, 11am–4pm, £2.50 yr helfa

Manylion yn gywir ar adeg argraffu. Ewch
i’n gwefan i gael gwybodaeth ddiweddar,
i gael gwybodaeth ar hygyrchedd ac i gael
manylion pellach ar ddigwyddiadau.

@NTWales a @YGCymru

@NTWales

*PMA. Gwiriwch
y wefan ar
gyfer unrhyw
drefniadau bwcio
sy’n ofynnol.
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Ar garreg eich drws

Gogleddorllewin
Cymru

Bywyd gwyllt anhygoel
Y llynedd roedd ymwelwyr â Chastell Powis yn gwylio gyda chyfaredd wrth i ddau
ditw tomos las adeiladu eu nyth a magu pump o gywion yn llwyddiannus. Mae’r
‘web-cam’ a ganiataodd i ni’r cipolwg breintiedig hwn ar y byd naturiol, yn ôl y
gwanwyn hwn (o 1 Mawrth), fel y gallwch weld yr hyn y bydd yn ei ddal wrth i chi
ymlacio yn y caffi â the a chacen.
Gallwch ddarganfod rhyfeddodau natur
sy’n ffrwydro’n fyw ond a allai fod yn
hawdd eu methu yn ysblander y gerddi
hanesyddol hyn â’u dyluniad gardd Faróc.
Edrychwch yn agos, ac ochr yn ochr â’r
grefftwriaeth arddwriaethol fe welwch
fylbiau crocws, eirlysiau a chennin Pedr
yn ffrwydro i’w blodau, grifft broga
yn y pyllau’n paratoi ar gyfer newid, a
digonedd o chwilod ac adar. Byddwch yn
barod â’ch ysbienddrych i geisio gweld

cnocell y cnau, yr asgell fraith, aderyn y to
neu’r dryw.
Bydd y llwybr hunan-dywys hwn
yn swyno plant ac yn rhoi cyfle i’r
oedolion arafu a mwynhau’r golygfeydd
tymhorol. Cyn i chi ymadael, ymunwch
â ni wrth i ni wneud gwestai chwilod neu
flychau gwenyn unig i fynd adref efo chi
i helpu bywyd gwyllt yn eich gardd eich
hun hefyd.

Bod yn un â’ch amgylchoedd

Cyngor

Dewch i eistedd ar Deras yr Adardy,
un o’r mannau distaw yn yr ardd yng
Nghastell Powis.

DA

Cylch rhyfeddod bywyd

Canolbwyntiwch ar yr hyn a welwch chi,
a thiwnio i mewn i’r hyn a glywch chi yn
y foment honno. Neu, os byddwch am
fynd i fyny i’r Wilderness Ridge, arhoswch
yn yr olygfan i weld y castell o bellter a
gwrando ar alwadau hedfan a chaneuon
cerddorol yr adar yn y coed. Cymerwch
amser i ddod yn ymwybodol o’r teimlad y
bydd hyn yn ei roi i chi.

Camu’n ôl mewn amser
i weld y dyfodol?
Pan gymerwyd Erddig gan y teulu Yorke yn y 18fed ganrif
roedden nhw’n gochel dyfeisiadau newydd mewn ffordd
y bydd teuluoedd weithiau’n dymuno ei wneud yn awr meddyliwch am amser swper heb ffonau ac iPads.

Yn ddwfn mewn coedwigoedd cynoesol, wyddech chi fod yna gydbwysedd perffaith
yn bosib rhwng graddfa bydru’r pren marw presennol ac ychwanegiadau iddo pan
fydd coed yn marw neu’n diosg eu canghennau?
Mae’n gylchred sy’n darparu adnodd
cyfoethog i blanhigion a rhywogaethau
anifeiliaid ac ecosystemau coedwig, yn
cynnwys infertebratau pren marw.

- rhai heb eu hadrodd o’r blaen yng
Nghymru - fel y fuwch goch gota ffug, y
‘tumbling flower beetle’, y chwilen grwydr,
y pryf cannwyll a’r pryf dawnsio.

Gwyddom y gall coedwigoedd a reolir
ddinistrio’r cydbwysedd gwyrthiol hwnnw
ac rydyn ni wedi gweithio bob amser i atal
hynny - ein ceidwaid yn gadael coed sydd
wedi marw neu yn marw yn ein coetir yng
Nghastell y Waun (Safle o Ddiddordeb
Gwyddonol Arbennig) ac yn cynyddu
niferoedd yr infertebratau pren marw o
ganlyniad. Mae ymchwil wedi canfod
rhywogaethau prin yn ein coetiroedd

Rydyn ni’n awr yn cefnogi’r gwaith
hwn gyda mas blannu coed draenen
wen. Bydd y rhywogaethau bychan,
pigog hyn sydd fel prysglwyni, â’u
digonedd o ddail gwyrdd golau a
ffrwydrad o flodau pinc golau tlws yn
darparu bwyd ar gyfer yr infertebratau
hynny, a llu o rywogaethau eraill hefyd.
Gofynnwch i’n tîm eu dangos i chi ar
eich ymweliad nesaf.

Digwyddiadau

Castell y Waun

Castell Powis
21–22 Mawrth, 11am–4pm
Trêt Sul y Mamau
Tretiwch rywun arbennig gyda the
prynhawn blasus. £14 y person (neu
£20 â Prosecco). **BH
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Drwy gydol Chwefror
Llwybrau eirlysiau
Peidiwch â methu’r carped hardd o
eirlysiau – yn cynnwys rhai mathau
prin. *PMA.
30–31 Mai, 10am–4pm
Penwythnos Marchogion a
Thywysogesau
Mynediad am ddim i bob marchog
mini neu dywysoges fini mewn
gwisg. *PMA.

O ran y teulu Yorke roedd hynny’n cynnwys trydan, hyd yn
oed pan oedd weithiau’n dechrau cyrraedd cartrefi eraill
yng Nghymru’n dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn hytrach eu
dewis nhw oedd parhau fel eu rhagflaenwyr, gyda gallu fel
cath i fyw gyda lefelau golau isel, yn mwynhau nosweithiau
yng ngolau canhwyllau.
Mae’n draddodiad rydyn ni wedi parhau ag o yn y tŷ ac
mae’n bwnc poblogaidd ag ymwelwyr, yn chwilfrydig i
wybod pam fod ein hystafelloedd â chyn lleied o olau. Yr
ateb? Yn ogystal ag ail-greu profiad dilys, fe wyddom y
gallai gormod o olau beri niwed na ellir ei adfer i gasgliad
Erddig, yr ail fwyaf sydd gan yr Ymddiriedolaeth. Y tro
nesaf y dewch ar ymweliad gadewch i’ch llygaid addasu
wrth i ni agor y 100 a mwy o gaeadau pren a chysgodlenni
er mwyn i chi allu mwynhau cymysgedd eclectig o filoedd
o eitemau.
Er na fyddwn yn goleuo canhwyllau yma oherwydd y perygl
o dân, pan fyddwch yn ymadael pam na wnewch chi brynu
cannwyll o’n siop a mwynhau noswaith heb drydan a
dyfeisiadau gartref i adlewyrchu ar eich profiad yn Erddig...

Erddig
Chwefror i Fai
11am–4pm tan 28 Mawrth, ac yna o
10am–5pm
Darganfod Gardd y Gwanwyn
Cewch weld sioe wanwyn wychaf
natur yng ngardd furiog 13.5 acer
Erddig, neu ar ein Llwybr Coed Mawr
sy’n eich arwain o gwmpas y llwybr
Waymaker oren ar y stad 1,200-acer.
*PMA.

15 Chwefror, 1pm-4pm
Ffau’r Blaidd yn ailagor ar gyfer
hanner tymor Chwefror
Ewch i mewn drwy’r ardd furiog i
falansio ar ddistiau, i adeiladu den a
hedfan ar siglen raff!
*PMA.

Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Ffeindiwch gliwiau cuddiedig a
darganfod gwobr siocled Cadbury.
I gyd yn 10-13 Ebrill a £2.50 yr helfa.
Castell y Waun 10am-4pm
Erddig 10am-4pm
Castell Powis 11am-4pm

. *PMA
.
Pris Mynediad Arferol
**BH Bwcio’n Hanfodol
Manylion yn gywir ar adeg argraffu.
Ewch i’n gwefan i gael gwybodaeth
ddiweddar, i gael gwybodaeth ar
hygyrchedd ac i gael manylion pellach ar
ddigwyddiadau.

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/cymru neu dilynwch ni ar

NT Wales

@NTWales a @YGCymru

*PMA. Ewch
i’r wefan i
gael unrhyw
drefniadau bwcio
sy’n ofynnol.

@NTWales

