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TAITH 1 – CWM TAF A PHONTYPRIDD
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Dilynwch Afon Taf o gyffordd yr M4 a’r A470 hyd at Bontypridd. Ar ôl crwydro’r dref, ewch
ymlaen i Gilfynydd a dod â’r daith i ben ar safle dau ddull trafnidiaeth pwysig y gorffennol.

Man dechrau: Cyffordd yr A470 a’r M4 (Cyffordd 32)

Crochendy Nantgarw CF15 7TB

Taith Gerdded Pontypridd (dewisol)
Hyd at awr a chyfle i gael bwyd
Maes parcio'r Iard Nwyddau CF37 2DR

Comin Pontypridd CF37 4AL
Taith gerdded – hyd at 20 munud (dewisol)

Plac Glas y Tai Crwn CF37 4AR

Plac Glas Syr Geraint Evans
Cilfynydd CF37 4EH

Navigation House a Chofeb Trevithick
Abercynon CF45 4RR

Diwedd y daith 
neu ewch ymlaen i Daith 2: Cwm Cynon
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Mae codau’r post wedi’u nodi er mwyn eu defnyddio â theclynnau ‘Llywio â Lloeren’.
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TAITH 1 – DISGRIFIAD O’R DAITH

Ar ddechrau’r daith yma, sylwch ar y castell
‘tylwyth teg’ o ddiwedd y 19eg sy’n sefyll yn y
goedwig ar y dde. Dyma Gastell Coch, a gafodd
ei gynllunio gan y pensaer William Burgess ar
gyfer trydydd Ardalydd Bute – byddai’n werth
chweil i chi ymweld â’r castell rywbryd eto.

O gyffordd 32 yr M4, dilynwch yr A470 i
gyfeiriad y gogledd am ychydig filltiroedd hyd at
arwydd yr A4054 i Ystad Ddiwydiannol
Trefforest a’r A468 i Gaerffili. Ar y ffordd
ymadael, cadwch i’r lôn chwith. Wrth gyrraedd y
gylchfan, trowch i’r chwith tuag at Ystad
Ddiwydiannol Trefforest a Ffynnon Taf (A468).

Wrth gyrraedd y gylchfan nesaf, cymerwch y
pedwerydd tro, wedyn trowch i’r dde ar

unwaith. Dilynwch
arwyddion brown

Crochendy Nantgarw
i fyny’r rhiw i’r 

 maes parcio ar y
dde. Ewch am
dro i weld
Crochendy

Nantgarw.

Mae Plac Glas wedi’i osod ar y tŷ o flaen y
crochendy – sy’n dyddio’n ôl i 1813. Cafodd
Crochenwaith Nantgarw ei ddyfeisio gan
William Billingsley a’i gynhyrchu am gyfnod byr
– felly mae’r crochenwaith yn werthfawr i
gasglwyr.

Cafodd y crochendy ei wasanaethu gan Gamlas
Morgannwg, ac mae’r daith yrru yma’n dilyn
rhan o lwybr yr hen gamlas honno a gafodd ei
chwblhau ym 1794. Roedd y gamlas yn arfer
cysylltu Merthyr Tudful, y crochendy, a dociau
Caerdydd.

Ewch yn ôl i gylchfan yr A470, a throwch i’r
chwith tuag at Ferthyr Tudful. Dilynwch yr A470
hyd at arwydd yr A4058 i Bontypridd a Chwm
Rhondda. Dilynwch y ffordd ymadael i’r gylchfan,
ac ewch syth ymlaen.

Ar y gylchfan nesaf, cymerwch y tro cyntaf tuag
at Bontypridd A4223. Gyrrwch i lawr y ffordd a
thros bont Afon Taf. Ewch syth ymlaen trwy’r
goleuadau traffig. Trowch i’r dde cyn y groesfan,
wrth ymyl gorsaf y bysiau. Dilynwch y ffordd o
amgylch gorsaf y bysiau hyd at arwyddion  P y
maes parcio. Trowch i’r dde i fyny’r llethr er
mwyn cyrraedd maes parcio’r Iard Nwyddau.

Parciwch eich car (talu ac arddangos) ac ewch
am dro o amgylch Pontypridd. Mae Taith
Gerdded Pontypridd ar gael i’w lawrlwytho oddi
ar y wefan: www.heritagetrailsrct.co.uk ac mae’r
llyfryn ar gael drwy ffonio 01443 490238 neu
anfon neges e-bost i
tourismenquiries@rhondda-cynon-taf.gov.uk.
Fel arall, cerddwch draw i Amgueddfa
Pontypridd er mwyn casglu’r llyfryn (ar agor
ddydd Llun i ddydd Sadwrn 10am – 5pm. Ffôn:
01443 490748). Bydd y daith gerdded yma’n
cymryd o leiaf awr – neu’n hirach os ydych chi’n
manteisio ar gaffis a thafarnau’r dref, neu’n
ymweld â’r amgueddfa.
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Mae Pontypridd yn sefyll ar aber Afon Rhondda.
Mae’n llifo i mewn i Afon Taf ac i lawr i’r môr
yng Nghaerdydd. Yn ystod y 19eg ganrif, roedd
Pontypridd yn dref lewyrchus ac yn gartref i
ddiwydiannau trwm a glofeydd. Mae tai’r dref yn
glynu wrth ochrau serth y bryniau a chafodd
rhai o’r adeiladau trawiadol eu hariannu gan
berchnogion y glofeydd a diwydianwyr
cyfoethog Oes Fictoria.

Cafodd yr Anthem Genedlaethol, Hen Wlad fy
Nhadau, ei chyfansoddi yma ym 1856 gan Evan
James a’i fab, James James. Mae’n bosibl i chi
ddilyn Taith Gerdded Pontypridd er mwyn
ymweld â’u cofeb ym Mharc Ynysangharad.

Unwaith rydych chi’n ôl yn y car, ewch allan o
faes parcio’r Iard Nwyddau a throwch i’r
chwith. Dilynwch y ffordd drwy dair set o
oleuadau traffig a thros Afon Taf (sylwch ar bont
Edward ar y chwith) tuag at gylchfan yr A470.

Wrth gyrraedd cylchfan yr A470, dilynwch
arwyddion yr A4054 i Gilfynydd. Ewch i fyny’r
rhiw serth ac ildiwch wrth y groesffordd. Ewch
syth ymlaen i gyrraedd Common Road. Ewch i

fyny’r rhiw a dilynwch y ffordd i’r dde er mwyn
cyrraedd Hospital Road. Ewch ar hyd y ffordd a
pharcio ger Ysbyty Pontypridd.

Mae croeso i chi fynd am dro ar Gomin
Pontypridd – mae llwybr tarmac yn dechrau
gyferbyn â’r ysbyty.

TAITH 1 – DISGRIFIAD O’R DAITH
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TAITH GERDDED FER

Comin Pontypridd (Dewisol)

Cerddwch ar hyd y llwybr tarmac sy’n dechrau
gyferbyn â’r ysbyty. Ar y chwith, sylwch ar y
cylch o gerrig o amgylch y ‘Garreg Siglo’. Cafodd
y cylch yma ei greu yn ystod y 19eg ganrif a’i
ddefnyddio gan aelodau o’r Orsedd er mwyn
annerch y dorf a chynnal Eisteddfodau. Roedd
Dr William Price (gweler isod am y Plac Glas)
yn dderwydd ac roedd e’n areithio yma’n aml.

Mae’r Garreg Siglo yn un o’r ‘meini dyfod’ neu
glogfeini mawr a gafodd eu gadael ar y Comin
wrth i’r rhewlifoedd encilio yn ystod Oes yr Iâ
diwethaf – dros 10,000 o flynyddoedd yn ôl.

Cerddwch ar hyd y llwybr ac edrych i lawr ar
Bontypridd a draw at y bryniau eraill.

Ar ôl cerdded tua 200 metr, byddwch chi’n
cyrraedd cofeb ryfel i Bumed Bataliwn Catrawd
Cymru. Mae’r obelisg yma’n sefyll uwchben
Pontypridd a’r fro.

Cerddwch yn ôl i’r car ar hyd yr un llwybr, neu
ar hyd un o’r llwybrau eraill ar draws y Comin.

Unwaith rydych chi’n ôl yn y car, gyrrwch syth
ymlaen. Mae’r ffordd yn troi’n lôn gul, ond wrth
iddi ledu eto, sylwch ar y tai ar y chwith gyda’r
tyredi crwn.

Parciwch y tu hwnt i’r tai yma a cherddwch yn
ôl i fyny’r rhiw er mwyn cael gweld Plac Glas Dr
William Price. Cafodd y Tai Crwn eu hadeiladu
ganddo er mwyn bod yn borthdy i blasty, ond
chafodd hwnnw mo'i adeiladu.

(Dyma eiddo preifat. Gofynnwn i chi
barchu preifatrwydd y preswylwyr.)

TAITH 1 – DISGRIFIAD O’R DAITH

Tai Crwn, Pontypridd
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Cerddwch yn ôl i’r car, a gyrru syth ymlaen.
Dilynwch y ffordd i’r dde ac i lawr y rhiw hyd at
y gyffordd. Trowch i’r dde tuag at y goleuadau
traffig. Trowch i’r dde eto er mwyn dilyn y
A4054 i gyfeiriad y gogledd ar hyd yr un llwybr
â’r A470.

Dilynwch y ffordd am tua 3km (2 filltir) hyd at
bentref Cilfynydd. Trowch i’r dde cyn tafarn y
Commercial Hotel i mewn i Cross Street, yna
cymerwch yr ail dro ar y chwith i mewn i
William Street. Mae Plac Glas Syr Geraint Evans
i’w weld y tu allan i rif 55 – dyma fan geni un o
gantorion opera mwyaf blaenllaw ei
genhedlaeth.

Roedd Cilfynydd hefyd yn safle glofa’r Albion. Bu
farw 290 o ddynion a bechgyn mewn trychineb
ym 1894, a dyma oedd un o’r trychinebau
gwaethaf yn hanes glofeydd Prydain.

Gyrrwch hyd at ddiwedd William Street a
throwch i’r chwith, ac yn ôl i’r A4054. Wrth
gyrraedd y gyffordd, trowch i’r dde i gyfeiriad y
gogledd. Gyrrwch hyd at y goleuadau traffig a
throwch i’r chwith. Wrth gyrraedd set arall o
oleuadau traffig, trowch i’r dde tuag at
Abercynon.

TAITH 1 – DISGRIFIAD O’R DAITH

Syr Geraint Evans CBE
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Sylwch ar y tŷ mawr ar y dde wrth deithio i lawr
y rhiw. Parciwch y tu allan i Navigation House.
Mae’r adeilad yn dafarn erbyn hyn ac mae
croeso i chi fanteisio arni! Cafodd yr adeilad ei
godi ym 1792 a dyma oedd pencadlys Cwmni
Camlas Morgannwg – sylwch ar y Plac Glas
wrth y fynedfa.

Mae terfynfa rheilffordd ager gyntaf Richard
Trevithick yn dafliad carreg o’r dafarn yma, ac
mae cofeb yn sefyll o flaen yr orsaf dân. Ym
1804, dyma oedd terfynfa’r daith gyntaf erioed i
gael ei chyflawni ar gledrau. Cafodd y daith ei
chynnal rhwng Gwaith Haearn Penydarren ym
Merthyr Tudful a’r man yma (pellter o 9 milltir),
gan gludo teithwyr a haearn i Gamlas
Morgannwg.

Gyrrwch yn ôl i’r goleuadau traffig a throi i’r
chwith ddwywaith. Dilynwch y ffordd hyd at y
gylchfan a throwch i’r chwith tuag at gylchfan
fawr arall. Mae croeso i chi naill ai teithio i
gyfeiriad y de ar yr A470 tuag at yr M4 a

Chaerdydd, neu i gyfeiriad y gogledd tuag at
Ferthyr Tudful, neu fynd syth ymlaen er mwyn
dilyn Taith 2: Cwm Cynon.

TAITH 1 – DISGRIFIAD O’R DAITH

Navigation House
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