
Faint yw tocyn?
£10 y plentyn. Oedolion AM DDIM!

Ydw i’n gallu talu wrth y dderbynfa neu ar-lein?
Y ddau! Gallwch archebu lle ar-lein – ewch i
www.rhonddaheritagepark.com neu talwch ar y
diwrnod wrth y dderbynfa. Rydyn ni’n eich cynghori i
archebu lle ymlaen llaw i osgoi siom.

A yw fy nhocyn yn ddilys ar gyfer 
amser penodol?
Mae tocynnau yn ddilys am yr holl ddiwrnod ar y 
dyddiad o’ch dewis.

*Mae rhaid trefnu amser penodol am y daith arswydus a’r 

gweithdy crefft.

Pryd mae’r achlysur ar agor?
Dydd Mawrth 29 Hydref – Dydd Iau 31 Hydref. 10am-4pm.

Beth sy wedi’i gynnwys ym mhris y tocyn?
Cerfio Pwmpenni, Helfa Pwmpenni, Creu Mygydau
Arswydus, Sioe Calan Gaeaf a mynediad i barc
chwarae’r Parth Ynni.

*Mae’r daith arswydus ar gael i’w threfnu ar-lein neu wrth y

dderbynfa am £2 yn ychwanegol ar gyfer pob person. Cofiwch

bydd angen tocyn arnoch chi i fynd ar y daith – ar gyfer plant,

ac oedolion sy’n gwmni iddyn nhw.

Sut yw i gallu archebu lle ar y daith arswydus?
Gallwch archebu lle ar y daith arswydus ar yr un pryd â
rydych yn archebu eich tocyn Rhialtwch Calan Gaeaf –
ewch i www.rhonddaheritagepark.com neu
talwch ar y diwrnod wrth y dderbynfa. Rydyn ni’n eich
cynghori i archebu lle ymlaen llaw i wneud yn siwr fod lle
ar y daith ar ddiwrnod eich ymweliad.

Pa mor arswydus yw’r daith?
Mae’r daith yn addas i blant, ond mae’r daith yn antur
dan ddaear felly mae rhai ardaloedd yn dywyll.

Oes modd mynd â phram ar y daith arswydus?
Yn anffodus, nid yw'r daith yn addas ar gyfer pramiau.

Sylwch: mae modd gadael pramiau yn y ganolfan ymwelwyr.

Oes unrhyw weithgareddau ychwanegol?
Oes! – Dewch i fod yn greadigol gyda Craft of Hearts
trwy greu hudlathau (wands) hudol neu dai gwrachod
bach. Mae pob sesiwn yn para hyd at awr – rhaid i blant
fod yng nghwmni oedolyn. Lleiafswm oed 4 oed. 
£5 y plentyn.

*Gweithdy crefft ar gael i’w drefnu ar-lein neu wrth y dderbynfa am

£5 yn ychwanegol y person.

Dydw i ddim wedi derbyn fy nghadarnhad
trwy e-bost – beth ddylwn i ei wneud?
Peidiwch â phoeni, edrychwch yn y post sothach yn
gyntaf neu ffoniwch Barc Treftadaeth Cwm Rhondda ar
01443 682036.

A oes angen i mi argraffu fy 
e-bost cadarnhau?
Does dim rhaid ei argraffu – dangoswch eich e-bost
cadarnhau wrth y dderbynfa wrth i chi gyrraedd. 

Cofiwch gyrraedd 20 munud cyn i'r daith ddechrau.
Bydd teithiau'n gadael ar amser, ac mae'n hanfodol
bod deiliaid tocynnau yn cyrraedd y lleoliad gyda
digon o amser i gofrestru a dechrau'ch taith mewn
pryd; ni fyddwn yn caniatáu i bobl sy'n cyrraedd yn
hwyr fynd ar y daith os ydy hi wedi dechrau'n barod.
Os collwch eich taith nid oes unrhyw sicrwydd y
byddwn yn gallu gwneud trefniadau ar gyfer taith /
amser amgen ac ni fydd modd ichi gymryd rhan.
Fyddwn ni ddim yn ad-dalu'r bobl hynny nad ydyn
nhw'n bresennol na chwaith y rhai hynny sydd 
wedi colli taith.

Cyrraedd Yma: Taith Pyllau Glo Cymru, Heol Coed Cae, Trehafod, CF37 2NP

Popeth mae angen i chi ei wybod

www.rhonddaheritagepark.com


