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Mynd am dro drwy'n tirweddau syfrdanol ni?
Gwledda ar fwydydd a diodydd bendigedig
wedi'u hysbrydoli gan fwydlenni'r byd cyfan ond gyda blas unigryw'r Cymoedd?
Mentro i'r maes a'r mynydd ar droed, ar gefn beic,
mewn cerbyd, neu ar gefn ceffyl? Rhyfeddu liw
nos wrth yr wybren las faith yn un o'r lleoedd
gorau yn y wlad i syllu ar y sêr?
Mae yma rywbeth at ddant pawb. Moethusrwydd a
maldod? Siopa a hamddena? Neu beth am gael
blas o'n hanes cyfoethog a'n diwylliant anhygoel?
Croeso i'ch penwythnos yn Rhondda Cynon
Taf, lle mae pob cwr o Gymru a'r byd yn
cwrdd!

Llun gan Tony Smith
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Y diwydiant glo a greodd ein tirwedd, ein cymunedau, a'n diwylliant.
Dyma'r diwydiant a daniodd y Chwyldro Diwydiannol ar draws y byd, ac a roes
gyfle i athrylith Richard Trevithick ac Isambard Kingdom Brunel.
Cewch brofiad o'r hanes rhyfeddol yma yn Nhaith Pyllau Glo Cymru,
Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.
Mae hen safle Lewis Merthyr yn gartref i'r Parc. Os deuwch i ymweld â'r pwll glo
unigryw yma yn Ne Cymru, cewch fynd ar Daith Aur Du. Taith weledol a
rhyngweithiol yw hi, gyda dynion a fu'n gweithio yn y pwll ar un adeg yn eich
tywys bob cam o'r ffordd.
Byddan nhw'n rhannu'u hatgofion, eu profiadau, a'u cyfoeth o storïau i gyfleu
gweledigaeth fyw o'r diwydiant glo. Yn ogystal â theithiau rhyngweithiol ac
achlysuron tymhorol arbennig, mae gan Barc Treftadaeth Cwm Rhondda faes
chwarae antur i'r rhai bach, a siop anrhegion yn llawn dop o drysorau o Gymru.
Fe ddenodd pentrefi prysur Cymoedd y glo nifer fawr o bobl o'r Eidal, yn
enwedig o dref Bardi a'r cylch yn y Gogledd. Daethon nhw i agor llu o gaffis,
siopau coffi, a pharlyrau hufen iâ i wasanaethu pobl y Cymoedd. Dewch i Gaffi
Bracchi, ein teyrnged ni iddyn nhw.

3

4

www.croesorhct.cymru
Croeso i sir Rhondda Cynon Taf - a'i bryniau a llethrau. Cewch fynd am dro i
ben mynyddoedd a gafodd eu ffurfio filoedd o flynyddoedd yn ôl, ac a gafodd
eu trawsffurfio gan ddiwydiant. Syfrdanwch ar y golygfeydd godidog.
Cerddwch y tu ôl i raeadrau rhyfeddol a mynd am dro ar hyd ein llwybrau a thrwy
ein coedwigoedd. Yno, mae chwedlau'r Brenin Arthur a Merlyn yn fyw yn y cof.
Ewch am dro dan gysgod coed ger yr afon ar hyd Llwybr Taith Taf. Cofiwch gymryd
hoe bob hyn a hyn - mae siopau, caffis, tafarnau a thai bwyta yma at ddant pawb.
Dewch o hyd i'ch taith gerdded berffaith www.croesorhct.cymru
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Mae rhai'n cwyno'i bod yn bwrw glaw o hyd
yn y Cymoedd. Ond beth sy'n bod ar hynny?
Diolch i ddŵr glân y glaw, mae glesni ein tirwedd
a'n coedydd ni fel rhywbeth mewn ffilm epig, mae
ein rhaeadrau yn ogoneddus - ac mae ein wisgi a'n
cwrw yn ennill gwobrau!
Sgwd yr Eira yw un o'n rhaeadrau enwocaf ('rhaeadr'
yw ystyr 'ysgwd' yn ein tafodiaith ni). Mae'r rhaeadr
wefreiddiol yn ddigon rhwydd i'w chyrraedd o
bentref Penderyn, sy'n gorwedd yng ngodre Bannau
Brycheiniog. Mae amryw o wahanol lwybrau i'w cael
i'r rhaeadr. Ond pa lwybr bynnag droediwch chi,
mynnwch gerdded tu ôl i'r rhaeadr - mae hi fel
breuddwyd! Bydd dewis wedyn rhwng troi'n ôl tua'r
pentref neu fwrw ymlaen i Graig y Ddinas. Roedd
pobl yn byw yma yn Oes yr Haearn ac, yn ôl yr hen
chwedlau, mae marchogion y Brenin Arthur yn
cysgu mewn ogof yno.
Ar ôl yr holl gerdded, byddwch chi'n haeddu
ymweliad â Distyllfa enwog Penderyn, sydd wedi
ennill mwy na'i phlwyf ar wefan TripAdvisor.
Mae caredigion dŵr y bywyd yn mwynhau Wisgi
Penderyn ym mhob cwr o'r byd. Bydd y Ddistyllfa yn
ei wneud o ddŵr glân croyw'r ffynhonnau lleol
(cofiwch beth ddywedais i am y glaw!). Croesewir
ymwelwyr - yn enwedig rai sychedig!
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Awgrym bach. .
Ewch i'r adran 'Blog' ar
www.croesorhct.cymru am
wybodaeth am Sgwd yr Eira.
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Mae Rhondda Cynon Taf llawn mor hardd liw nos ag y mae hi yng
ngolau dydd. A wyddech chi fod gyda ni fwy o safleoedd eithriadol
ar gyfer gwylio'r sêr na'r un rhan arall o Gymru?
Y ni oedd y cyntaf i arloesi gyda chynllun Awyr Dywyll Cymru. Mae gyda ni
nifer o fannau sy'n cynnig cyfleoedd anhygoel i wylio'r wybren gyda'r hwyr gan gynnwys copaon, parciau gwledig, a dwy dafarn.
Yn ogystal â hynny, byddwn ni'n trefnu cyfres o achlysuron hynod ddiddorol
i'r teulu cyfan. Cewch ddysgu sut i ddarllen yr wybren gyda'r nos, adnabod
y sêr a'r cytserau - a rhyfeddu wrth gawod o sêr gwib hyd yn oed.
Does angen yr un gair arall - mae'r lluniau yn dweud y cyfan.
Hoffech chi restr gyflawn o safleoedd Awyr Dywyll Cymru?
Croeso i chi alw heibio i www.croesorhct.cymru

Llun gan Kieth Jones
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Profiad y Bathdy Brenhinol

Saif tref hynafol Llantrisant ar ben bryn. Pan fydd y tywydd yn braf,
gallwch weld pob cam i Gaerdydd.
Yn ymyl lle'r oedd Cylch Tarw'r dref ers talwm iawn, bellach mae siopau, bwtigau,
caffis, a thafarnau. Ac, yng nghanol y sgwâr, saif cerflun er cof am yr hynod Dr
William Price (1800-93), chwyldroadwr, ac arloeswr amlosgi.
Ewch am dro tu ôl i'r siopau a'r lleoedd bwyta, a byddwch ger Castell Llantrisant.
Cafodd ei godi er mwyn manteisio ar uchder y dref a'i golygfeydd clir.
Yn lle perffaith ar gyfer hamddena ac ymlacio gyda phryd a diod, byrbryd, neu
gacen ffein yn syth o'r gegin, mae Llantrisant yng nghanol nifer o deithiau
cerdded, gan gynnwys un ar draws y comin.
Fel man hanesyddol a chadarn, mae Llantrisant yn gartref addas iawn i'r Bathdy
Brenhinol. Mae profiad unigryw yr ymwelwyr yno yn denu ymwelwyr o bedwar
ban byd. Dyma'ch cyfle chi i weld sut mae'r darnau arian yn eich poced yn cael
eu bathu. Bydd cyfle i edrych ar arian gwahanol wledydd hefyd. Bydd cyfle i chi
fathu eich darn arian eich hun hefyd.
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5. Mountain View Ranch. Dilynwch Lwybr y Gryffalo, darganfod coedwig y tylwyth teg
hudol, mynd ar daith ar Segway drwy'r goedwig neu fwynhau ar y rhaffau uchel - mae
llond y lle o bethau i'w gwneud yma!
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6. Parc Gwledig Barry Sidings. Dewch â'ch beic i'r lleoliad prydferth yma, neu logi
beic ar y safle gan The Bike Doctor. Mae yma dau drac pwmpio, llwybrau mynyddoedd
i'w harchwilio, llyn a chae chwarae antur. Yn wir, dyma'r lle perffaith i archwilio mannau
awyr agored. Mae'r caffi ar y safle yn gwerthu bwyd ac ysgytlaethau anhygoel - bydd y
plant wrth eu boddau.
7. Parc Aberdâr. Trysor cudd yw Parc Aberdâr, gyda
chychod olwyn ar y llyn, siop hufen iâ, ac erwau glas i'w
crwydro. Yno bob blwyddyn y caiff Gŵyl Aberdâr ei
chynnal, yn ogystal â Rasys Beiciau Modur. Taith
gerdded fer i ganol y dref, a chewch grwydro siopau
Aberdâr.

1. Profiad y Bathdy Brenhinol. Diwrnod allan llwyr unigryw ac arbennig. Dewch ar
daith a galw heibio i'r arddangosfa ryngweithiol hwyl. Cewch weld sut mae bathu
darnau arian a medalau Olympaidd - a bathu darn arian personol hyd yn oed. Ers iddo
agor yn 2016, mae Profiad y Bathdy Brenhinol wedi rhoi croeso cynnes i nifer enfawr
o bobl o bob ban byd. Does dim byd fel ei debyg yn y byd i gyd!
2. Lido Ponty - Lido Cenedlaethol Cymru. Mae rhywbeth i bawb yn atyniad dŵr
awyr agored gorau Cymru. Mae'r 3 phwll nofio wedi'u cynhesu ac mae'r pwll
gweithgareddau yn cynnig llawer o hwyl - teganau gwynt, cychod olwyn, a pheli
cerdded dŵr. Mae'n gorwedd yng nghalon Parc Coffa Ynysangharad, drws nesaf i
Chwarae'r Lido. Hyd yn oed os yw'r Lido ar gau, bydd digonedd o bethau i'w gwneud.
Mae Lido Cenedlaethol Cymru ar agor yn dymhorol. Sicrhewch ein bod ar
agor cyn ymweld â ni. Mae Parc Coffa Ynysangharad a Chwarae'r Lido ar
agor drwy gydol y flwyddyn.
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8. Gormod i'w rhestru!
Ewch i www.croesorhct.cymru.
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3. Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Diwrnod allan
heb ei debyg yw hwn i bobl o bob oed. Cewch daith â thywysydd sy'n rhoi bywyd
newydd i oes aur y diwydiant glo, maes chwarae antur, siop, caffi, a llawer yn rhagor.
4. Parc Gwledig Cwm Dâr. Mae Natur wedi ailfeddiannu erwau o hen lofa, ac
mae'r Parc Gwledig yma yn llawn dop o fywyd gwyllt i'w ddarganfod. Mae yma bont
ellyllon, maes chwarae antur, pwll tywod, caffi a pharlwr hufen iâ ar y safle. Hoffech
chi aros dros nos? Cewch aros ar ein maes carafanau a gwersylla neu yng Ngwesty
Parc Gwledig Cwm Dâr. Mae'r maes carafanau a gwersylla a'r gwesty ill dau ar dir y
parc gwledig.
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Sioeau gwych mewn theatrau, teithiau cerdded ardderchog, teithiau unigryw
anhygoel... Bydd bob amser rhywbeth at eich dant yn Rhondda Cynon Taf.
Pan ddaw'r Gwanwyn, daw achlysuron awyr agored cyntaf y flwyddyn. Yr achlysur cyntaf
fydd Gŵyl Aberdâr a gaiff ei chynnal ym mis Mai ar gaeau Parc Aberdâr. Bydd yno
gerddoriaeth fyw, ffair bleser a llawer o hwyl i'r teulu. Bydd yn bythefnos gwych! Mae
mynediad yn rhad ac am ddim.
Os ydych chi'n ymweld â'r ardal ym mis Awst, beth am wledda ar gynnyrch lleol yng
Ngŵyl Cegaid o Fwyd Cymru? Dyma uchafbwynt yr haf bob blwyddyn! Caiff yr ŵyl ei
chynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd er mwyn arddangos a brolio
ein cynnyrch ffein ni. Yma mae'r cynhyrchwyr bwyd mwyaf angerddol yn y wlad yn byw.
Bydd yna hefyd adloniant am ddim i'r teulu cyfan, felly mae'n hawdd gweld pam mae'r
achlysur rhad ac am ddim yma'n denu miloedd o ymwelwyr.
Mae Rasys Nos Galan yn denu pobl o bob cwr y byd. Caiff yr achlysur ei gynnal yn
Aberpennar bob Nos Galan. Erbyn hyn, mae'r ras 5km a ras elit dros 60 oed ac yn fwy
poblogaidd nag erioed. Bob blwyddyn, mae cynulleidfaoedd yn ymgynnull i
ddarganfod pwy fydd y Rhedwr Dirgel, gwylio'r tân gwyllt arbennig a chefnogi'r rhedwyr.
Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag achlysuron i'r teulu, gwyliau cerdded a
hyd yn oed achlysuron hudol adeg y Nadolig, ewch i
www.croesorhct.cymru.

Awgrym bach .
Mae gyda ni sawl bwyty llwyddiannus
ac arloesol y mae modd i chi alw heibio
iddo. Beth am roi cynnig ar The Bunch of
Grapes ym Mhontypridd neu High Street
Social yn Nhreorci?
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Beth am ymweld â'r theatr, a chithau'n aros yma?
Mae gyda ni ddwy theatr hardd yma yn Rhondda Cynon Taf. Mae
Theatr y Colisëwm, Aberdâr, wedi bod yn cynnig diddanwch i'r
cyhoedd ers dros 80 o flynyddoedd. Mae Theatr drawiadol y Parc a'r
Dâr yn denu'r llygad o bob cwr o Dreorci. Mae'r ddwy yn gartref i
raglen lawn o gerddoriaeth, comedi, drama, ac achlysuron
cymunedol. Ym misoedd olaf y flwyddyn, dewch i weld y sioeau
pantomeim anhygoel. Mae dangosiadau sinema tri dimensiwn yn
rhan hanfodol o'r rhaglen hefyd.
Chwarae Golff yn Rhondda Cynon Taf
Mae pump cwrs golff i'w cael yn Rhondda Cynon Taf. Mae ambell un
1,000 o droedfeddi uwchben lefel y môr. Byddwch chi'n taro eich pêl
ymysg y copaon. Mae un clwb dros 100 o flynyddoedd oed. Mae
pob un ohonyn nhw'n cynnig golygfeydd gogoneddus wrth i chi
chwarae - a chroeso cynnes iawn. www.croesorhct.cymru/golff
Ydych chi'n edrych am antur?
Eisiau codi curiad eich calon? Mae Canolfan Gweithgareddau a
Beicio Cwad Cwm Taf, dafliad carreg o Bontypridd, yn cynnig
saethyddiaeth, saethu â laser, saethu colomennod clai, cerdded drwy
geunentydd a llawer yn rhagor. Mwynhewch ein golygfeydd anhygoel
wrth feicio cwad ar hyd llwybr traws gwlad.
www.croesorhct.cymru/natur
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Neuadd Llechwen

Miskin Manor

Lanelay Hall

Arian yn brin? Rhowch gynnig ar westy a maes carafanau a gwersylla Parc Gwledig Cwm
Dâr yn Aberdâr.
Beth am aros mewn llety gwely a brecwast? Mae llond llaw ohonyn nhw - a phob un
ohonyn nhw'n unigryw dros ben. Byddwch chi wrth eich bodd yn aros ynddyn nhw. Beth am
aros yng ngwesty Beili Helyg ym Mhenderyn neu fwthyn 266 Heart of the Valleys yn Aberdâr?
Byw fel brenin... Mae Neuadd Glan-elái, Neuadd Llechwen, Miskin Manor a Blueberry Inn
yn cynnig llety moethus a chrand.
Dod o hyd i ragor o lefydd i aros ar www.croesorhct.cymru.
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Car
Mae'n hawdd cyrraedd Rhondda
Cynon Taf o'r M4 (cyffordd 32, 34 a
35), a'r A470 a'r A465 (Ffordd Blaenau'r Cymoedd).
Cludiant Cyhoeddus
Traveline Cymru yw'r arbenigwr ar
wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru
www.cymraeg.traveline.cymru/
By Car
Rhondda Cynon Taf is easily accessible from the M4 motorway (Junction 32, 34 & 35), and the A470
and A465 (Heads of the Valleys
Road).
By Public Transport
Traveline Cymru is the public transport information service
in Wales
www.traveline.cymru

www.croesorhct.cymru
www.visitrct.wales

