Datganiad
Hygyrchedd
Parc Coffa
Ynysangharad a
Lido Cenedlaethol
Cymru

Nod y datganiad yma yw rhoi gwybod i ymwelwyr am gyfleusterau'r safle ymlaen
llaw.
Mae'n galluogi unigolion sydd â gofynion hygyrchedd i ddod i benderfyniad
gwybodus ynghylch a yw'r safle'n addas iddyn nhw ai peidio.
Nid ar gyfer y rheiny sy'n defnyddio cadair olwyn yn unig y mae'r datganiad yma.
Gall pobl ag unrhyw anabledd/nam ar eu clyw/nam meddyliol neu weledol/pobl
hŷn, yn ogystal â theuluoedd â phlant ifainc ei ddefnyddio'n gyngor cyffredinol
hefyd.
Mae'r datganiad yn ffeithiol ac yn gywir adeg ei ysgrifennu.

Oriau Agor/Cau'r Parc
IONAWR – 8.30am–5.45pm
CHWEFROR – 8.30am–5.45pm
MAWRTH – 8.30am–6.45pm
EBRILL – 8.30am–7.45pm
MAI – 8.30am–8.45pm
MEHEFIN – 8.30am–8.45pm
GORFFENNAF – 8.30am–
8.45pm
AWST – 8.30am–8.45pm
MEDI – 8.30am–7.45pm
HYDREF – 8.30am–6.45pm
TACHWEDD – 8.30am–5.45pm
RHAGFYR – 8.30am–5.45pm
Amseroedd Agor Tymhorol y Lido
Edrychwch ar y wefan www.lidoponty.co.uk
am yr holl amseroedd agor rhwng Pasg a mis Medi.

Cyrraedd y Parc
Mae'r parc yng nghanol tref Pontypridd, a does dim parcio dynodedig ar gyfer ceir
na bysiau ar y safle. Mae'r meysydd parcio cyfagos wedi'u rhestru isod.
Yn ystod yr wythnos, mae ffonau Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty ar agor
rhwng 6.30am a 9.00am, ac yna rhwng 5.00pm ac 8.00pm. Ar y penwythnos, mae'r
ffonau ar agor rhwng 7.30am a 7.00pm. Fel arall, mae croeso i chi e-bostio'ch
ymholiad aton ni – Lidoponty@rctcbc.gov.uk.
CYRRAEDD MEWN CAR
Dilynwch draffordd yr M4 hyd at gyffordd 32, a chymryd yr A470 i Bontypridd. Mae
Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty wedi'i leoli yn Mharc Coffa Ynysangharad ar
yr A4223. Does dim modd parcio ar y safle, ond mae sawl maes parcio i'r cyhoedd o
fewn 5 munud i Lido Pontypridd.
MEYSYDD PARCIO
•

Maes Parcio Heol y Weithfa Nwy, Stryd y Taf, Heol Berw, CF37 2AA
Arhosiad Byr – 24 awr

•

Maes Parcio Goods Yard, CF37 5RG
Arhosiad Hir – 24 awr

•

Maes Parcio Heol Sardis, Heol Sardis, CF37 1LE
Arhosiad Hir – Oriau Agor 7.00am–7.00pm (Dydd Llun i Ddydd Sadwrn, ac
eithrio gwyliau'r banc)

•

Maes Parcio Tŷ Pennant, Stryd y Felin, CF37 2FW
Bwriwch olwg ar hysbysiadau'r maes parcio am oriau agor

AR Y TRÊN
Gorsaf Drenau Pontypridd, 121 Broadway, Pontypridd, CF37 1BEO Orsaf Drenau
Caerdydd Canolog i Orsaf Pontypridd. Ymholiadau: 08457 484 950.
AR Y BWS
Gorsaf Fysiau Pontypridd, Stryd Morgan, Pontypridd, CF37 2DS
O Orsaf Fysiau Caerdydd i Orsaf Fysiau Pontypridd. Ymholiadau: 0871 200 2233
CYSYLLTWCH Â NI
Rydyn ni yma i'ch helpu chi. Mae sawl ffordd i gysylltu â'n Carfan Lido Ponty
gyfeillgar ni.
Ebostiwch: mail@lidoponty.co.uk

Ffoniwch: 0300 004 0000
Ysgrifennwch aton ni: Lido Pontypridd, Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd CF37
4PE
Y Parc
Mae'r parc yn gartref i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Cafodd y Lido ei
adnewyddu'n ddiweddar ac mae'n edrych yn wych! Mae dŵr y tri phwll nofio awyr
agored yn gynnes, a gallwch chi nofio yn eich lôn eich hun, neu mae llithrennau
gwynt, olwyn sorb a chychod padlo â llaw i chwarae â nhw hefyd, yn ogystal â
phwll sblash ar gyfer plant bach.
Drws nesaf, mae Parc Chwarae'r Lido, un o barciau gorau'r ardal! Mae thema'r
offer chwarae yn adlewyrchu llwyddiannau diwydiannol yr ardal.
Os oes chwant bwyd neu ddiod arnoch chi, mae Caffi'r Lido hyfryd yno ac yn
cynnig dewis gwych o brydau cartref poeth a blasus ynghyd â brechdanau,
byrbrydau, cacennau ac amrywiaeth eang o ddiodydd poeth ac oer. Mae gan y
caffi doiled Changing Places, sy'n edrych dros olygfeydd hyfryd y lido a'r parc
chwarae.
Mae'r parc hefyd yn gartref i gyrtiau tenis, cae pêl-droed a chriced, lleiniau bowlio
a digonedd o dir agored i chi ei fwynhau.
Mae'r parc yn aml yn cynnal dyddiau i'r teulu a gwasanaethau coffa.
Cyfleusterau'r parc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cyfleusterau newid babanod
Mannau dynodedig i barcio beiciau
Caffi
Cyfleuster Changing Places ar gyfer pobl anabl
Cyfleuster toiled i bobl anabl
Amgueddfa
Toiledau (ddim ar agor bob awr o'r dydd)
Mannau i eistedd yn yr awyr agored
Canolfan i Ymwelwyr

Wifi wrth ymyl yr adeiladau

Bwyta ac Yfed
1.
2.
3.
4.

Caffi
Mae croeso i gŵn (pan fyddwch chi'n eistedd y tu allan)
Dewisiadau bwyd/diod heb glwten
Dewisiadau bwyd/diod llysieuol a fegan

Hygyrchedd
1.
2.
3.
4.
5.

Llwybrau cadarn
Cylchoedd clywed i'r byddar
Cymysgedd o diroedd
Hygyrch i feiciau
Hygyrch i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio

Mae pum mynedfa i'r parc.
Mae tair mynedfa ym mlaen y parc, sef y prif gatiau ynghyd â dwy fynedfa ar gyfer
cerddwyr; un i'r chwith ac un i'r dde.
Mae safle bws syth o flaen y gatiau yma.
Hefyd, mae modd cyrraedd y parc drwy groesi pont Dyffryn Taf, sef y bont
newydd ym mhen pellaf Canol Tref Pontypridd, a hefyd drwy groesi'r bont a elwir
yn aml yn bont M&S, sydd ar ben arall Canol Tref Pontypridd. Mae'r ddwy bont yn
arwain yn syth i'r parc.
Mae pumed mynedfa'r parc yng nghefn y parc, ger y cae pêl-droed. Mae'r fynedfa
yma'n rhan o lwybr Taith Taf.

Crwydro'r Parc
Mae'r llwybr sy'n rhedeg ar hyd perimedr y parc wedi'i wneud o darmac cadarn o
safon dda. Llwybr concrit sy'n arwain at y pafiliwn a'r gofeb ryfel. Mae llethrau
serth i'w cael mewn rhai mannau, ond mae'r parc yn cynnig llwybrau amgen sy'n
llai serth.
Mae nifer o bafinau ag ymylon isel yn y parc ac o'i gwmpas, felly mae crwydro'r
parc yn brofiad digon hwylus.
Fe welwch chi fod darpariaeth dda o feinciau o gwmpas y parc er mwyn i chi
eistedd, ymlacio a mwynhau tawelwch y lleoliad. Mae meinciau picnic ar gael
hefyd. Manteisiwch arnyn nhw a gwnewch y mwyaf o'r amgylchedd prydferth yma.

Ardal Chwarae'r Lido
Mae'r ardal chwarae, gyda'i hystod eang o gyfarpar, a'i llawr rwber, meddal, yn
rhoi cyfle i blant fwynhau dringo, rhedeg a chwarae. Mae siglen yn y parc ar gyfer
unigolion mewn cadair olwyn hefyd, fel bod modd i bob plentyn fwynhau
chwarae yn y parc. Mae meinciau picnic wrth y parc er mwyn i deuluoedd
fwynhau diwrnod hwylus yn yr awyr agored gyda'i gilydd.

Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty
Cafodd y Lido ei adnewyddu'n ddiweddar, ac mae'n darparu ystod eang o
nodweddion hygyrch. Mae ramp yn arwain i mewn i'r Lido gyda chanllaw bob
ochr iddo. Mae'r ramp yn arwain at ddau ddrws pren, sy'n agor yn awtomaig pan
fydd y synhwyrydd is-goch yn synhwyro bod rhywun yn agosáu.

Lido Ponty – Y Dderbynfa
Mae rhan o ddesg y dderbynfa'n is i bobl mewn cadair olwyn, ac mae cylch
clywed ar gael. Yn y dderbynfa mae drws sengl sy'n arwain allan i'r Lido. Mae'r
llwybr yma wedi'i wneud o goncrit ac yn mynd o gwmpas y pwll. Mae'n arwain at
y cyfleusterau newid hygyrch.

Cyfleusterau Newid
Mae modd mynd i'r cyfleusterau newid trwy bâr o lithrddrysau awtomatig. Mae'r
ystafelloedd newid ar y chwith ar ôl mynd trwy'r drysau yma.
Mae ystafell newid ar gyfer pobl sy'n gallu cerdded ond sy'n anabl, ac ynddi mae
ardal newid babi. Yn y cyfleuster newid, mae hefyd ystafell ymolchi Changing
Places. Mae angen allwedd RADAR i fynd i mewn i'r ystafell yma.

Ystafell ymolchi Changing Places
Mae hon yn ystafell fawr gyda gwely y mae modd newid ei uchder. Mae teclyn
codi trydan yn sownd yn y nenfwd hefyd, ond fe fydd raid i ddefnyddwyr sydd
eisiau defnyddio'r teclyn yma ddod â'u sling eu hunain. Yn y gawod mae sedd sy'n
plygu i lawr yn sownd i'r wal. O ran y toiled, mae yna ganllawiau sy'n disgyn i lawr
bob ochr iddo, ac mae'r cortyn argyfwng wrth ochr y toiled. Mae'r fflwsh yn un
siâp sbatwla.

Lido Ponty
Mae'r llwybr o gwmpas y pwll nofio'n wastad ac yn llyfn. Mae gan y pwll nofio lifft
hwylus sy'n golygu bod modd i bobl anabl gyrraedd y pwll nofio'n annibynnol.
Mae'r lifft yn golygu bod modd i bobl anabl reoli'r ffordd maen nhw'n mynd i mewn
ac allan o'r pwll mewn ffordd urddasol.

Caffi'r Lido
Mae modd cyrraedd y caffi ar lwybr tarmac llyfn sydd ar lethr fach. Mae drysau
awtomatig yn agor tuag atoch chi i fynd i mewn i'r caffi.
Mae gan y caffi ddewis eang o fwyd gan gynnwys prydau cartref twym a
brechdanau, byrbrydau a chacenau ynghyd â dewis da o ddiodydd oer a phoeth.
Mae un rhan o'r cownter yn is, ac mae staff yn rhoi cymorth i gwsmeriaid anabl
drwy ddod â'u bwyd a'u diod atyn nhw i'w bwrdd ar ôl iddyn nhw archebu a
thalu.
Mae nifer o fyrddau, cadeiriau, cadeiriau esmwyth a soffas yn y caffi. Dydy'r llawr
ddim yn rhwystro unrhyw symud o gwmpas ac mae digon o le rhwng y byrddau.

Ystafell Ymolchi'r Caffi
Ystafell ymolchi Changing Places sydd ar gael yn y caffi. Rhaid cael allwedd
RADAR i gael mynediad i'r ystafell ymolchi. Gofynnwch tu ôl i'r cownter os nad
oes allwedd gyda chi. Mae gwely newid hydrolig y mae modd addasu ei uchder
yn yr ystafell yma. Mae offer codi yn yr ystafell hefyd, ond rhaid i ddefnyddwyr
ddod â'u sling eu hunain os ydyn nhw eisiau defnyddio'r cyfleuster yma. Mae
digon o le yn yr ystafell i symud o gwmpas. Mae canllawiau'n disgyn i lawr bob
ochr i'r toiled ac mae un canllaw yn sownd wrth y wal. Mae sedd gawod yn plygu
i lawr o'r wal ac mae canllawiau bob ochr eto.

Lifft i Lawr Uchaf y Caffi (Amgueddfa/Arddangosfa)
Mae modd cyrraedd y llawr uchaf yn y lifft. Mae lle yn y lifft ar gyfer un
defnyddiwr cadair olwyn ac un person sydd ddim yn defnyddio cadair olwyn. Yn y
lifft mae dangosydd gweledol a botymau y mae rhaid eu pwyso â llaw. Mae drych
ar wal gefn y lifft i helpu defnyddwyr os bydd raid iddyn nhw adael y lifft am yn ôl.

Yr Amgueddfa
Mae'r gofod yma'n fawr ac yn agored, ac mae modd mynd i edrych ar holl
eitemau a byrddau gwybodaeth sy'n cael eu harddangos heb unrhyw drafferth.
Mae'n hawdd iawn mynd o un man i'r llall yn y gofod yma.
Mae'r llawr yn llyfn ac yn wastad, a gan ei fod yn ofod mor fawr, mae'r golau
naturiol yn dda hefyd.

Cyfleusterau Cynhadledd a Chyfarfod
Mae'r gofod yma'n fawr ac yn agored ac yn benthyg ei hun i amrywiaeth o
gynlluniau eistedd. Mae modd agor canolfur acwstig i wneud y gofod yn fwy eto.
Mae system cylch clywed ar gael hefyd.

Mynediad i'r Gofeb Ryfel
Mae pob llwybr i'r gofeb unai wedi'i wneud o goncrit neu o darmac ag arwyneb
gwastad, llyfn. Mae sawl mainc ar hyd y ffordd ar gyfer y rheiny sydd eisiau cymryd
saib bach. Mae ardal y gofeb yn dawel ac yn llonydd.

Y Gofeb Ryfel
Mae'r gofeb wedi'i gwneud o strwythurau marmor gyda phlaciau arni'n enwi'r sawl
a fu farw yn ystod rhyfeloedd amrywiol. Mae'r placiau coffa'n hygyrch i bawb. Mae
ymweld â'r gofeb yn gallu bod yn brofiad ysgytwol. Mae mainc ger y gofeb a llwybr
tarmac o'i chwmpas. Mae'r llwybr mewn cyflwr da.

Mynediad i'r Pafiliwn Criced
Fel gyda'r gofeb, mae llwybr concrit yn arwain at lwybr cul. Mae hwn yn arwain
at y prif ramp i'r fynedfa. Mae modd cael mynediad i'r ardal yma trwy
ddefnyddio'r ramp a'r grisiau. Mae dau ddrws i'r pafiliwn. Maen nhw wedi'u
gwneud o bren a gwydr. Mae trothwy o flaen y drws, a byddai raid i ddefnyddiwr
cadair olwyn wyro'n ôl yn ei gadair ychydig.
Mae toiled hygyrch wrth y fynedfa gyda chanllawiau bob ochr y toiled.

Y Cae Pêl-droed
Mynediad i'r Cae Pêl-droed
Mae maes parcio tu ôl i'r parc, ar bwys y cae. Dydy'r maes parcio ddim yn un
ffurfiol. Darn o dir sy'n gymysgedd o gerrig a graean yw e a does dim parcio
dynodedig yno. Dydy'r maes parcio ddim yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn.
Ar gyfer gwylwyr, mae mynediad i'r cae trwy gât ar dir gwelltog sydd ar lethr. Gall
y tir yma fod yn anaddas i'w ddefnyddio mewn tywydd gwlyb. Mae llwybr concrit
i'r cae hefyd, ond mae'r llwybr yma'n golygu bod rhaid defnyddio grisiau i
gyrraedd ochr y cae.

Y Pafiliwn Bowlio
Mae modd cyrraedd y pafiliwn bowlio unai trwy ddefnyddio ramp serth, neu drwy
gymryd llwybr hirach, ond mwy gwastad. Mae dwy brif fynedfa i'r pafiliwn. Mae
lifft i'r llawr uchaf. Mae toiled hygyrch ar lawr gwaelod y pafiliwn. Mae lliw y toiled
hygyrch ar y llawr waelod yn cyferbynu'n dda â lliw'r canllawiau.

