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Mae’n wych yn yr 
awyr agored ...

.... ac mae gennym lawer o awyr agored 
i’w fwynhau! Gan ddechrau gyda’n dinas 
glan môr a’i phum milltir o draeth  
tywodlyd, ardal hardd y Mwmbwls ac 
wrth gwrs, ardaloedd godidog Gŵyr. 

Mae cynifer o wahanol ffyrdd o fwynhau 
ein lleoliad arfordirol ac awyr y môr ym 
Mae Abertawe - felly rydym wedi casglu 
ychydig o syniadau yn yr arweiniad hwn 
i’ch rhoi ar ben ffordd - ac os ydych chi’n 
dal i chwilio am fwy o ysbrydoliaeth, yna 
mae hyd yn oed mwy i’w ddarganfod yn
 croesobaeabertawe.com 
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Mae pawb yn dwlu ar yr awyr 
agored, ond weithiau mae’n llawn 
cystal bod dan do! Efallai eich bod 
am archwilio atyniad newydd neu 
efallai ei fod ychydig yn rhy wlyb y 
tu fas - ac ym Mae Abertawe rydym 
wedi darganfod y gallwn ‘brofi’r’ 
awyr agored hyd yn oed pan  
fyddwn dan do!   

Beth am ddringo - cyn i chi ddringo 
i uchelfannau un o glogwyni Gŵyr, 
gallech roi cynnig ar wal ddringo 
dan do. Neu gallwch fwynhau sŵ 
drofannol dan do, cyn mynd am dro 
drwy ardd fotanegol hardd yn yr 
awyr agored. 

Gallwch hyd yn oed syrffio  
dan do - gallwch, yn wir!

Heb anghofio’r holl gaffis hyfryd lle 
gallwch fwynhau paned a’r olygfa, 
dan do a’r tu fas!

Darllenwch ein harweiniad.  
Porwch ar-lein. Yna Dewch i Fae 
Abertawe - a dewch o hyd i’ch 
#LleHapus newydd yn 2022! 

Bae Abertawe
Y tu mewn a’r tu fas



visitswanseabay.com40

Dod i adnabod... ...Abertawe

...Abertawe Wledig

Dinas â chymeriad mawr 
wedi’i leoli mewn bae yr un 

mor fawr. Does dim angen  
crwydro’n bell o’r siopau, caffis 
ac atyniadau i fynd am dro.  
Mae diwylliant yn bwysig yn  
Abertawe a gallwch fwynhau  
noson mas yno - yn enwedig yn 
yr Arena ddisglair, sydd newydd 
ei hagor, lle gallwch fwynhau’r 
bandiau gorau a chomedi  
arloesol. Yn wir, mae’r ddinas yn 
llawn cerddoriaeth, dawns,  
theatr, tafarndai a chlybiau  
bywiog.

Gellir mynd am dro yng 
nghanol natur ar  

fynyddoedd a rhostiroedd 
Mawr, ac mae pwynt uchaf 
Abertawe, Penlle’r Castell, 
yn werth ymweld ag ef gan 
ei fod yn cynnig golygfeydd 

godidog dros Abertawe a 
phenrhyn Gŵyr islaw. Gallwch 
hefyd fynd am dro ger y dŵr 
yn Nyffryn Lliw a’r parcdir 
treftadaeth wedi’i adnewyddu 
ym Mhenllergaer.

Abertawe, galon  
groesawgar  
ac ymdeimlad  
trefol

‘

’

Mae’n werth ymweld â Gogledd  
Abertawe hefyd‘

’
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...Abertawe

Mae’n amhosib dweud ‘y 
Mwmbwls’ heb deimlo’n 

gysurus, a chewch groeso cynnes 
yn y pentref bach hwn ar ochr 
orllewinol Bae Abertawe. Dyma 
‘gyrchfan’ go iawn; gallwch  
ymweld â bwtigau, orielau  
unigryw, caffis a bwytai 
blasus a chael hufen 
iâ wrth gwrs - felly 
peidiwch â gadael heb 
brynu un! 

...Y Mwmbwls

Mae ’r Mwmbwls yn fwy na lle,  
mae ’n deimlad!

‘
’

Mae’n werth ymweld â Gogledd  
Abertawe hefyd

croesobaeabertawe.com/ 
y-mwmbwls



...Gŵyr
Mae gan benrhyn Gŵyr, a  

gafodd ei enwi’n Ardal o  
Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf 
Cymru ym 1956, arfordir a chefn 
gwlad, traethau arobryn, clogwyni 
calchfaen, twyni tywod, corstir,  
mynyddoedd a rhostiroedd - mae’n 
brolio a dweud y gwir - ac rydym yn 
hoff iawn ohoni! Chwaraeon dŵr, 
cerdded, bywyd gwyllt - dyma’r lle  
i fod.  

Dod i adnabod...

Gŵyr, welwn  
ni ti eto!  

‘
’
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Traethau Mae pobl yn dweud ‘rhywbeth at 
ddant pawb’ yn rhy aml, ond yn yr 
achos hwn, mae’n wir. Mae ein  
traethau’n amrywio o rai gwyllt a 
gwyntog i rai sy’n addas i deuluoedd, 
a rhai bach a diarffordd hefyd. Ewch 
am dro arnynt, cymerwch ran mewn 
chwaraeon dŵr arnynt, torheulwch 
arnynt neu rhedwch o gwmpas 
arnynt - beth bynnag rydych am ei 
wneud, paciwch eich bag traeth 

Bae Abertawe
Mae’n hawdd ei gyrraedd, mae’n 
bum milltir o led ac mae promenâd 
poblogaidd yn mynd ar ei hyd, 
sydd hefyd yn llwybr beicio. Mae 
rhannau ohono’n addas i gŵn 
drwy’r flwyddyn - cymerwch gip ar 
ein tudalennau gwyliau sy’n addas 
i anifeiliaid anwes am ragor o  
fanylion. Gallwch gaiacio neu  
badlfyrddio ar eich traed yn y bae 
ac mae mor agos at ganol y  
ddinas, fyddwch chi byth yn bell o 
gaffi, siop neu’ch antur nesaf! 

X
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a rhowch eich tywel ar dywod un o’n traethau. Mae llawer o draethau 
i ddewis ohonynt, felly dyma rai o’n hoff rai (efallai bod eich hoff 
draethau chi’n wahanol i’n hoff rai ni, ac, os felly, rhowch wybod i ni, a 
chofiwch gynnwys lluniau! @croesobaeabertawe). Rydym hefyd wedi  
cynnwys rhestr o ffeithiau defnyddiol am draethau  
a dolenni sy’n cynnwys rhagor o wybodaeth.

Mae gan Langland, sy’n fae  
arobryn a hynod brydferth, resi  
adnabyddus o gytiau traeth 
gwyrdd. Mae’r traeth tywodlyd yn 
wych ar gyfer teuluoedd, ac mae 
caffis a chyfleusterau ar gael, yn 
ogystal ag achubwyr bywyd sy’n 
gwylio dros y traeth yn ystod  
cyfnod y gwyliau.  

Bae Langland 

∆ X 9



Traethau

Dyma draeth arall sy’n boblogaidd  
ymhlith teuluoedd â cheir llawer o 
gyfleusterau defnyddiol gerllaw. Mae 
Caswell hefyd yn boblogaidd ymhlith 
syrffwyr newydd ac mae achubwyr  
bywydau yno yn ystod cyfnod y 
gwyliau. Mae’n draeth di-fwg ac mae 
ganddo ystafell newid hygyrch  
Changing Places newydd, felly gall 
pawb fwynhau Bae Caswell! 

Mae’r bae hwn ar ochr arall Pen 
y Mwmbwls yn wych ar gyfer 
archwilio pyllai trai a chwilota â 
golygfeydd gwych o’r goleudy. 
Mae maes parcio a safle bws yn 
agos iawn i’r traeth. Dyma leoliad 
llawn antur ym mhenrhyn Gŵyr, a 
gallwch chi hefyd ddechrau antur 
ar hyd Llwybr Arfordir Gŵyr, sy’n 
cofleidio’r clogwyn ac yn arwain 
at Langland.

Dyma draeth hardd a gwyllt  
sydd dan ofal Yr  
Ymddiriedolaeth  
Genedlaethol, sy’n boblogaidd 
ymhlith cerddwyr a dringwyr  
sy’n dod i wynebu her y  
clogwyni. Mae achubwyr  
bywydau’n ei oruchwylio yn  
ystod yr haf - mae’n brydferth 
ond mae’r dŵr yn creu cerrynt 
cryf yno, felly cymerwch ofal ar  
y traeth hwn.  

Bae Caswell

Bae y Tri Chlogwyn

∆˙

∆X

Bae Bracelet

10



Mae’r pentref pert hwn ar fryn sy’n 
arwain at y môr - mae’n addas i 
deuluoedd ac mae llawer o  
gaffis a siopau gerllaw. Mae o 
fewn cyrraedd agos i lwybr yr 
arfordir, ac mae gan Borth Einon 
lithrfa i gychod, achubwyr bywydau 
tymhorol ac mae’n draeth gwych 
arall i roi cynnig ar chwaraeon dŵr. 

Dyma draeth llydan sy’n agos 
iawn at gyfleusterau ac sy’n 
wych ar gyfer teuluoedd. Mae 
Oxwich hefyd yn lle delfrydol 
i roi cynnig ar weithgareddau 
newydd fel caiacio a  
phadlfyrddio ar eich traed.  
Gall cŵn fwynhau’r traeth hwn 
drwy gydol y flwyddyn.

Mae traeth godidog Rhosili’n 
ymestyn dros dair milltir ac yn 
wynebu’r Iwerydd, gyda phentir 
syfrdanol Pen Pyrod i’r de ac 
ynys lanwol Burry Holms i’r  
gogledd. Mae’n boblogaidd 
ymhlith cerddwyr cŵn, syrffwyr 
a phawb sy’n dwlu ar yr awyr 
agored. 

Bae Porth Einon

Bae Oxwich

Bae Rhosili

∆ 

˙

X

∆

˙

˙

Achubwr Bywydau (Mai-Medi) Bin barbeciw ar gael
Caniateir cŵn drwy’r flwyddyn Cerrynt cryf
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DraethauFfeithiau am 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y traethau hyn a 
llawer mwy yn croesobaeabertawe.com/traethau

Gall cŵn fynd ar rai traethau drwy’r flwyddyn, ond mae rhai’n 
gwahardd cŵn rhwng 1 Mai a 30 Medi, felly ewch i  
croesobaeabertawe.com/gwyliau-sydd-yn-addas-i-cwn am 
ragor o fanylion. 

Ewch â’ch sbwriel adref â chi neu rhowch y sbwriel yn y 
biniau ailgylchu lle bo’n bosib. Os yw’n ddiogel i chi ei wneud, 
ewch â thri darn arall o sbwriel oddi ar y traeth - gall pob 
cymwynas fach ein helpu! 

Peidiwch â gadael barbeciws ar y traeth a pheidiwch â’u 
claddu oherwydd gall y tywod ddod yn boeth iawn ac achosi 
llosgiadau. Rhowch nhw yn y biniau barbeciw os oes rhai ar 
gael neu ewch â nhw adref (yn ddiogel).  
Rhagor o wybodaeth yn   
croesobaeabertawe.com/chwaraen-ddiogel 

Bydd teuluoedd yn falch o wybod bod achubwyr bywydau’n 
goruchwylio’n traethau sy’n boblogaidd ymhlith teuluoedd. 
Byddwch yn ymwybodol o’r llanw ar bob adeg, yn enwedig 
ym Mae y Tri Chlogwyn a Bae Rhosili. Mae rhagor o  
wybodaeth ar gael yn   
croesobaeabertawe.com/chwaraen-ddiogel
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WalkingCerdded
er Lles

Mae cerdded yn llesol i chi, 
ar y tu mewn a’r tu fas. Mae’n 
pwmpio’r galon ac yn codi’ch 
hwyliau wrth i chi edrych ar 
yr arfordir a’r cefn gwlad o’ch 
cwmpas. 

Ym Mae Abertawe, mae  
amrywiaeth o brofiadau  

cerdded ar gael, o lwybrau 
arfordirol syfrdanol i droeon ar 
ben y mynyddoedd ar draws 
tua 400 milltir o hawliau  
tramwy - a’r cyfan mewn un 
ardal brydferth. Gallwch ddod 
o hyd i dafarndai clud, bwytai 
braf a llety cyfforddus. 
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Gwneud yn Fawr o 
Lwybr yr Arfordir 

O Abertawe i Rosili  

Pen-blwydd Hapus i Lwybr 
Arfordir Cymru! 
Mae 2022 yn nodi 10 mlynedd 
ers lansio’r llwybr arfordirol hwn 
ar draws y wlad - felly i ddathlu, 
rydym yn mynd i rannu un o’n 
hoff rannau o’r llwybr...

golygfeydd godidog o’r llwybr 
rhwng Baeau Limeslade,  
Langland a Caswell. Mae 
pethau’n dechrau mynd yn fwy 
gwyllt ar ôl mynd heibio Caswell, 
ac nid o ran y golygfeydd yn unig! 
Chwaraeodd Cildraeth Brandi a 
Phwll Du rôl allweddol yn  
smyglo nwyddau yn y 18fed a’r 

Dechreuwch yn Abertawe - dinas 
y glannau - drwy fynd am dro ar 
hyd y promenâd i ddechrau, gan 
ei fod yn wastad ac yn hollol 
hygyrch yr holl ffordd i’r  
Mwmbwls. Cymerwch eich saib 
cyntaf i fwyta hufen iâ enwog o’r 
Mwmbwls - ni fydd angen i chi 
adael y llwybr hyd yn oed! 

Mae clogwyni aruthrol deheuol 
Gŵyr yn dechrau y tu hwnt i’r 
Mwmbwls. Mae rhannau  
newydd o’r llwybr troed hwn 
hefyd yn hygyrch, felly gall  
cerddwyr â chadeiriau olwyn 
a chadeiriau gwthio fwynhau’r 
14



Gwneud yn Fawr o 
Lwybr yr Arfordir 

19eg ganrif. Wrth i chi barhau ar 
hyd y clogwyn, byddwch yn siŵr o 
weld bae eiconig y Tri  
Chlogwyn (mae’r enw’n egluro’r 
cyfan!) - cadwch lygad am  
adfeilion Castell Pennard gerllaw. 
Ym Mae Oxwich, mae’r dirwedd 
yn newid i dwyni tywod a  
morfeydd - ac mae’n rhan o 
Warchodfa Natur Genedlaethol 
Oxwich. Ewch am y clogwyni eto 
o gwmpas Trwyn Oxwich i fynd i 
Fae Porth Einon, hen bencadlys 
grŵp o smyglwyr enwog  
eraill o’r 18fed  
ganrif.
 



golygfeydd godidog ar draws y 
bae, Pen Pyrod ac ynys lanwol 
Burry Holms. 

Caniatewch 2-3 diwrnod i  
gerdded y llwybr - gan ddibynnu 
ar faint o seibiau rydych chi’n 
eu cymryd i archwilio!
 
Os nad yw 51 milltir o  
Lwybr Arfordir Gŵyr yn ddigon 
i chi, peidiwch â phoeni - mae 
gennym ragor o lwybrau i chi 
eu mwynhau! 

Gallwch barhau i gerdded ar 
hyd y clogwyni, ond os ewch 
chi ar hyd y creigiau neu’r 
traeth islaw (gan ddibynnu 
ar y llanw), gallwch weld Twll 
Culver, a oedd yn arfer bod yn 
golomendy canoloesol ond fe’i 
defnyddiwyd ar ôl hynny i storio 
nwyddau gwaharddedig  
smyglwyr!  Wrth i chi barhau 
ar hyd llwybr y clogwyni, fe 
gyrhaeddwch Warchodfa Natur 
Genedlaethol Arfordir Gŵyr a 
Phen Pyrod, sy’n ymestyn i’r 
môr ac yn dangos dechrau  
traeth Bae Rhosili, sy’n 
wynebu’r Iwerydd. Ewch ar hyd 
y sarn i Ben Pyrod os yw’r  
llanw’n caniatáu - gwiriwch hyn 
yng Nghanolfan Gwylio’r  
Glannau ger dechrau’r sarn. 

Yna ewch tua’r bryn a  
pharhewch i gerdded ar hyd 
Twyni Rhosili i gael gweld y  
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Os ydych chi’n barod am yr her, 
cerddwch ar hyd Llwybr Gŵyr 
mewn tair rhan, a fydd hyn yn eich 
arwain o bwynt uchaf Bae  
Abertawe ym Mhenlle’r Castell, yr 
holl ffordd i ran fwyaf gorllewinol y 
penrhyn yn Rhosili. Yn ogystal, mae 
gennym lawer o lwybrau cerdded 
drwy’r goedwig; beth am roi cynnig 
ar Warchodfa Natur Coed yr Esgob 
a Pharc Gwledig Clun, llwybrau 
cerdded y rhaeadrau yng Nghoed 
Cwm Penllergaer a llwybrau’n llyn 
yn Nyffryn Lliw? 

Mae rhagor o wybodaeth am gerdded i’w chael yn   
croesobaeabertawe.com/cerdded  
Dyma enghreifftiau o lety cyfforddus sy’n addas i gerddwyr  
croesobaeabertawe.com/croeso-i-gerddwyr

Cam Wrth Gam 
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Celfyddydau i bawb, yng Nghanolfan  
y Celfyddydau Taliesin Abertawe

Arts for all, at Swansea’s Taliesin Arts Centre
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PHOTO/LLUN: NDCWales - One Another, Taliesin 28/04/2022



Helvetia, Bae Rhosili



Gweithgareddau
...neu syrffio, dringo creigiau, arfordiro 
neu gaiacio - a llawer mwy! Os hoffech 
gael mwy o gyffro yn eich bywyd, Bae 
Abertawe yw’r lle gorau i chi herio’ch 
hun trwy roi cynnig ar rywbeth  
newydd. Dychmygwch pa mor wych 
byddwch yn teimlo ar ôl rhoi cynnig ar 
weithgaredd gwych newydd yn yr awyr 
agored! 

Mae ein harfordir yn cynnig cyfleoedd 
gwych i fwynhau chwaraeon dŵr - rhai 
sy’n hamddenol a rhai sy’n gyffrous 
iawn! Gallwch badlo bwrdd ar eich 
traed ym Mae Abertawe neu roi cynnig 
ar y profiad newydd o syrffio ‘eFoil’ - lle 
gallwch ‘hedfan’ dros arwyneb y dŵr! 
Gall unrhyw un fwynhau’r mannau 
syrffio gorau yng Nghymru ar draethau 
Gŵyr, o ddechreuwyr i enillwyr  
cystadlaethau (mae Langland a  
Caswell yn boblogaidd ymhlith 
dechreuwyr, ond mae Llangynydd yn 
fwy gwyllt!).
 
Mae Oxwich yn wych ar gyfer  
padlo bwrdd ar eich traed a chaiacio 
ar draws y bae llydan.

Padlo bwrdd  
yn lle eistedd  
ar y soffa…
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Hoffech chi wneud mwy na 
phadlo ar y lan? Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael ar-lein.  
croesobaeabertawe.com/
chwaraeon-dwr

A fyddai’n well gennych gael 
eich traed (neu’ch olwynion 
neu’ch carnau) ar dir gwastad? 
Mae Llwybrau Beicio  
Cenedlaethol 4 a 43 yn cwrdd 
yn Abertawe ac yn dilyn y bae, 
cyn dilyn llwybr trwy goetir 
hanesyddol, lle mae llwybrau 
beicio mynydd oddi ar y ffordd 
hefyd. Gallwch weld mwy 
o’ch cyfrwy, gan fod merlota’n 
ffordd wych o weld ardal Gŵyr.

Padlo bwrdd  
yn lle eistedd  
ar y soffa…



Os ydych chi’n chwilio am her 
arall, beth am ddringo a gweld yr 
arfordir o safbwynt gwahanol?
croesobaeabertawe.com/
gweithgareddau

Os ydych yn arbenigwr - ewch 
amdani! Os ddim, gall pobl  
wybodus â’r offer cywir  
ddangos y ffordd i chi. Hoffech 
chi aros yn yr awyr agored? Mae 
gennym safleoedd gwersylla 
gwych a thai bynciau bendigedig 
- paratowch am eich antur awyr 
agored nesaf ym Mae Abertawe!

Chwarae’n Ddiogel!  
Gweler tudalen 50.
croesobaeabertawe.com/ 
chwaraen-ddiogel

croesobaeabertawe.com/ 
yn-yr-awyr-agored
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Datgysylltwch eich 
dyfeisiau ac  
ailymgysylltwch â’ch 
plant drwy wneud 
pethau difyr ym Mae 
Abertawe. I ddechrau, 
meddyliwch am yr holl 
bethau gallwch chi ei 
wneud ar y traeth -  
gallwch adeiladu  
cestyll tywod (wrth 
gwrs), chwarae gemau 
pêl, nofio, chwaraeon 
dŵr a rhedeg o  

gwmpas ar erwau o dywod i fwynhau! Ydy 
hi’n pigo bwrw ac rydych am gael hwyl dan 
do? Gallwch wneud hynny yma hefyd -  
nofiwch a syrffiwch dan do, dringwch dan 
do, neu ewch i dŷ gwydr trofannol ag  
anifeiliaid annwyl a phryfetach! 
croesobaeabertawe.com/traethau
croesobaeabertawe.com/tu-mewn-tu-fas

Hwyl Gyda’r Teulu 



Mae pawb yn dod yn fwy  
ymwybodol o’r amgylchedd,  
felly mae gennym ffyrdd gwych o 
ddysgu mwy am ein heffaith ar yr 
amgylchedd wrth i ni gael hwyl yn 
yr awyr agored! Ewch mewn cwch 
RIB rhagorol o gwmpas arfordir 
Gŵyr i ddysgu rhagor am fywyd 
gwyllt y môr, dysgwch sut i  
oroesi yn y goedwig heb effeithio’n 
ar fywyd natur neu ewch ar  
antur eco am ddiwrnod cyfan, sy’n 
cynnwys dringo coed, cerfio pren a 
choginio yn yr awyr agored.
croesobaeabertawe.com/ 
anturiaethau-eco 
croesobaeabertawe.com/natur
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Os ydych chi’n dwlu ar 
amgueddfeydd, beth am fynd 
i Barc yr Amgueddfa? Mae 
Amgueddfa Genedlaethol y  
Glannau’n adrodd hanes  
diwydiannol a morol Cymru trwy 
arddangosfeydd bach a mawr; 
mae gan Amgueddfa Abertawe 
(amgueddfa hynaf Cymru)  
esgyrn dinosoriaid y daethpwyd 
o hyd iddynt yn lleol a mymi o’r 
Aifft, ac mae gan Ganolfan Dylan 
Thomas lwybr rhyngweithiol i 
blant sy’n mwynhau darllen. 
croesobaeabertawe.com/
amgueddfeydd

Mae gennym ddigon o  
ddigwyddiadau difyr i ddiddanu  
teuluoedd hefyd. Mae Castell  
Ystumllwynarth yn galw am ddarpar 
farchogion, tywysogion a  
thywysogesau. Bydd angen i chi 
gadw llygad am fôr-ladron yng  
Nghanolfan Treftadaeth Gŵyr a bydd 
plant crefftus yn mwynhau gweithdai 
celf yn Oriel Gelf Glynn Vivian.  
croesobaeabertawe.com/ 
digwyddiadau-difyr-i-deuluoedd 

Os ydych chi’n mynd y tu fas neu’n aros 
y tu mewn, gallwch ddiddanu’ch plant, a 
bydd ganddynt ddigonedd i’w drafod. 



Gwersi bob dydd o  10-12 and 2-4 
£40 y person 

(01792386426 / 07702568398 
surfschool.wsf.wales

BREAKFAST, COFFEE, CAKE, LUNCH, 
TAPAS, DINNER & DRINKS

BRECWAST, COFFI, CACENNAU, CINIO, 
TAPAS, SWPER & DIODYDD

Brasserie by the sea

Brasserie ger y môr

01792 36 36 99    LANGLANDSBRASSERIE.CO.UK 

Siop goffi, parlwr hufen iâ a bwyty Eidalaidd trwyddedig 
annibynnol yw Verdi’s. Rydym yn arbenigo mewn seigiau 
pizza a phasta go iawn, hufen iâ hufenfa arobryn a choffi 
Eidalaidd. Ar agor drwy’r flwyddyn. Does dim angen 
archebu bwrdd.

Knab Rock,  
Heol y Mwmbwls,  
Y Mwmbwls SA3 4EE 
(01792 369135 
verdis-cafe.co.uk



0                         4km

0              2 milltir

Bae Abertawe
y Mwmbwls a  

Phenrhyn Gŵyr
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Y Faner Las a’r Wobr Glan Môr 
Gwobr y Faner Las ar gyfer y Marina



29

Mae’r map hwn yn seiliedig ar ffotograffiaeth ddigidol
gan NRSC Cyf. © Cyngor Abertawe 2022



Aros yn lleol
Pan fyddwch chi’n edrych yn ôl ar 
eich gwyliau neu ddiwrnod allan, un 
o’r prif bethau rydych chi’n eu cofio 
yw’r bwyd. Mae gan Fae Abertawe 
enw gwych am ddefnyddio cynnyrch 
lleol, ffres, ac mae ein bwytai a’n 
caffis yn gwneud y gorau ohono. 
Galwch heibio Marchnad Abertawe i 
weld drosoch chi eich hun -  
ffrwythau a llysiau ffres, bwyd môr 
a ddaliwyd yn lleol a chig lleol. Pan 
fyddwch chi yno, gallwch flasu’n 
danteithfwyd lleol, sef cocos a bara 
lawr (math o wymon) neu os yw’n 
well gennych, bicen ar y maen (neu 
ddwy), yn ffres o’r radell. 

Cadwch lygad am farchnadoedd 
dros dro yn y Marina, y Mwmbwls ac 
Uplands hefyd, lle bydd danteithion 
delicatessen a theisennau tlws. 



Os byddwch yn cerdded yn yr 
awyr agored, yn profi diwylliant 
y ddinas neu’n crwydro o  
amgylch y Mwmbwls, ni  
fyddwch yn bell i ffwrdd o rywle 
i gael bwyd blasus i ginio neu 
gyda’r hwyr - neu baned a  
theisen hyd yn oed! Mae  
gennym bopeth, o fwytai  
arobryn ar y traeth i gaffis clud 
yng nghefn gwlad ac (wrth 
gwrs!) hufen iâ hyfryd y  
Mwmbwls. Ni fydd angen i chi 
fynd yn bell i ddod o hyd i  
ddanteithion hynod flasus ym 
Mae Abertawe. 
 
croesobaeabertawe.com/
bwyd-a-diod
croesobaeabertawe.com/
marchnad-abertawe
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  dylanthomas.com   (01792 463980

Dewch i’n harddangosfa am 
ddim sy’n addas i deuluoedd, 
gydag arddangosfeydd 
rhyngweithiol, deunyddiau 
clyweledol unigryw, 
barddoniaeth fagnetig a 
Llwybr i Blant.

Mwynhewch 
weithgareddau i’r 
teulu drwy gydol y 
flwyddyn yn cynnwys 
barddoniaeth, crefftau, 
straeon a mwy.

Taniwch eich dychymyg 
gyda sesiynau creadigol 
ar gyfer oedolion a 
phlant.



Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul, 2 Ebrill - 30 Medi
ac ar benwythnosau yn ystod mis Hydref, 11am - 5pm

Dewch i archwilio rhannau 
o’r castell sydd wedi bod 
yn gudd ers canrifoedd a 
dysgu am hanes cyffrous y 
castell.

Cadwch lygad ar y  
wefan am  
ddigwyddiadau drwy 
gydol y flwyddyn.

abertawe.gov.uk/castellystumllwynarth 
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Diwylliant y Ddinas
Gallwch Gael Hwyl Yma! 
Mae Abertawe’n gyffrous, ac nid 
yn unig oherwydd bod y ddinas 
yn ymestyn ar draws fae mawr 
glas; mae llawer yn  
digwydd yma hefyd. Ers  
diwrnodau Dylan, mae’r ddinas 
wedi bod wrth wraidd  
diwylliant cyfoes De-orllewin 
Cymru ac mae’r ymdeimlad 
hwnnw’n cryfhau - yn enwedig 

gan fod gennym Arena 3,500 
sedd newydd anhygoel a 
fydd yn cynnal llwyth o  
gomedi, cerddoriaeth ac 
adloniant erbyn hyn! 

Mae’r ddinas hefyd yn  
arddangos talent newydd, 
gyda pherfformiadau  
cerddoriaeth fyw mewn 
tafarndai a chlybiau lleol sy’n 
cynnwys bandiau newydd, 
digwyddiadau celfyddydol 
dros dro a grwpiau theatr 
lleol.
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A sôn am Dylan Thomas, dilynwch ei hanes yn 
arddangosfa Dwlu ar y Geiriau unigryw  
Canolfan Dylan Thomas ac ewch i weld ei 
gartref teuluol a’i fan geni yn Uplands - sydd 
wedi’i adnewyddu i fod fel y cartref roedd  
Dylan yn byw ynddo fel bachgen ifanc.   

croesobaeabertawe.com/dylan-thomas
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Yn ôl i’r presennol; mae  
theatrau canol y ddinas yn 
cynnwys y cynyrchiadau lleol 
a theithiol gorau; gan gynnwys 
comedi, dawns, cerddoriaeth 
a dangosiadau theatr byw o’r 
West End. Mae Oriel Gelf Glynn 
Vivian yn bartner i Tate Gallery 
ac mae’n cynnal  
arddangosfeydd teithiol  
cenedlaethol. 

Os ydych yn hanesydd o fri, 
beth am archwilio Amgueddfa 

Genedlaethol y Glannau ac 
Amgueddfa Abertawe, yn  
ogystal â thaith gyda’r  
‘Copper Jack’ ar hyd Afon Tawe 
i ddarganfod rhagor am  
y ‘Copropolis’? 

Rydym wrth ein bodd â  
digwyddiadau mawr ac mae 
rhai gwych wedi’u cynllunio ar 
gyfer 2022! Cynhelir ein  
digwyddiadau mawr yng  
nghanol y ddinas, sy’n golygu 
ei fod yn hawdd dod o hyd i 



ddanteithion blasus a lle clud 
i ymlacio ynddi ar ôl diwrnod 
allan gwych. I gael rhagor o 
wybodaeth am yr hyn sy’n 
digwydd ym Mae Abertawe, 
ewch i dudalen 44 neu ewch i 
joiobaeabertawe.com i weld yr 

holl newyddion diweddaraf am 
ddigwyddiadau! 
Byddwch yn barod i gael hwyl 
yn ein dinas!

croesobaeabertawe.com/ 
diwylliant
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Ymlaciwch

Ar ôl yr holl gyffro, byddwch yn 
sicr yn chwilio am rywle i ymlacio 
ac edrych ar eich lluniau gwych! 

Mae gennym ystod eang o lety 
lle gallwch roi eich traed i fyny 
ac ymlacio. Y cyfan y mae angen 
i chi ei wneud yw dewis y llety 
gorau i chi. 

Mae gennym westai yng nghanol 
y ddinas gyda golygfa o’r môr, 
fflatiau moethus yn ein  
Hardal Forol arobryn a llety gwely 
a brecwast clyd gydag wyneb  
cyfeillgar i’ch croesawu wrth y 
drws. Os ydych chi am aros yn yr 
awyr agored, mae gennym  
wersylloedd gyda’r holl offer sydd 
ei angen i wneud eich profiad 
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gwersylla’n gysurus (mae rhai 
golygfeydd gwych hefyd), yn 
ogystal â phodiau gwersylla 
moethus a thai bynciau. Beth 
bynnag fo’ch antur, mae  
gennym y llety cywir ar gyfer 
eich gwyliau neu seibiant byr.

Pan fyddwch chi’n postio’ch 
lluniau hyfryd, cofiwch ein 

tagio yn @croesobaeabertawe a 
rhowch wybod i ni sut y  
gwnaethoch chi’r gorau o’ch 
amser.
 
Ai Bae Abertawe yw eich  
#LleHapus newydd chi? Rhowch 
wybod i ni!
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croesobaeabertawe.com/ 
ble-i-aros

Chwilio am fargen hwyr?  
  
croesobaeabertawe.com/ 
argaeledd-hwyr  



Lle perffaith i ddod at
Ei gilydd gyda

Ffrindiau a theulu

...........

Edrychwch ar ein gwefan i gael bwydlenni ac amseroedd agor cyfredol

Parc-Le-Breos House, Parkmill, Gower, Swansea SA3 2HA

PARC LE BREOS



Mae Neuadd Brangwyn, sy’n adeilad 
rhestredig Gradd I, yn lleoliad  
trawiadol a mawreddog o ran ei 
ddécor. Gyda nenfwd paneli uchel 
a waliau wedi’u haddurno â phaneli 
hanesyddol Neuadd Brangwyn, mae’n 
sicr yn lleoliad nodedig. Cyflwyno 
gwasanaeth o safon i gwsmeriaid 
yw’n harbenigedd ac ar y cyd â’n 
hopsiynau arlwyo, rydym yn sicrhau y 
byddwch chi a’ch gwesteion yn cael 
profiad bythgofiadwy.  
O gynadleddau mawr, diwrnodau  
thyfforddi, gweithgareddau adeiladu 
tîm, arddangosfeydd neu adloniant 
corfforaethol, gallwn gynnig  
ystafelloedd amrywiol eu maint i  
ddiwallu eich anghenion.

brangwyn.co.uk



Digwyddiadau
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Mae 2022 yn flwyddyn wych ar gyfer 
digwyddiadau ym Mae Abertawe! 
Mae gennym ddigwyddiadau  
newydd gwych, enwogion yn  
perfformio a lleoliad newydd  
arbennig.

Mae Parc Singleton wedi cael ei 
enwi fel un o brif leoliadau  
cyngherddau awyr agored Cymru 
wrth i Gerry Cinnamon gychwyn haf 
o gerddoriaeth ar 4 Mehefin, a bydd 
llu o gerddorion gwych yn dilyn hyn 
yn ystod penwythnos anhygoel ym 
mis Gorffennaf - Nile Rodgers a 
CHIC ar 29 Gorffennaf, Anne Marie 
ar 30 Gorffennaf, ac ar  
31 Gorffennaf, gallwch wylio’r  
“modfather” ei hun, Paul Weller! 

Rydym hefyd yn croesawu ffefryn 
a gollwyd yn fawr - bydd Sioe Awyr 
Cymru’n hedfan unwaith eto dros 
Fae Abertawe! Bydd  
arddangosfeydd awyr syfrdanol a 
digon o weithgareddau ar y ddaear, 
gan gynnwys gweithgareddau i 
blant a chyfle i ddysgu mwy am ein 
lluoedd arfog. Y dyddiadau ar gyfer 
eich dyddiadur yw 2-3 Gorffennaf. 
Archebwch lety yn gynnar - mae’n 
mynd i fod yn benwythnos anhygoel! 

Ym mis Awst, byddwn yn cynnal ein 
henw da fel Dinas Chwaraeon trwy 
gynnal tri digwyddiad newydd ar  
gyfer wythnos campus! Cynhelir 
Gŵyl Parachwaraeon rhwng 1 a 5 
Awst ac ar 6 Awst, cynhelir Cyfres 
Para Treiathlon y Byd annibynnol 
cyntaf erioed Prydain. Ar 7 Awst 
rydym yn croesawu digwyddiad  
Ironman cyntaf 70.3 Abertawe. 
Mae’r gystadleuaeth heriol hon yn  
manteisio ar leoliad Abertawe i greu 
cwrs golygfaol a chyffrous. Bydd 
gennych amser i adfer cyn ras 10k 
Bae Abertawe Admiral ar 18 Medi. 

Yn newydd ar gyfer 2022!  
Agorodd Arena Abertawe ei drysau 
y gwanwyn hwn - gan ddenu enwau 
mawr o fyd cerddoriaeth, comedi a’r 
celfyddydau - cyfres newydd sbon o 
ddigwyddiadau cyffrous yn y  
ddinas! croesobaeabertawe.com/ 
arena-abertawe  

Dyma rai o’r digwyddiadau a fydd 
yn cael eu cynnal ym Mae Abertawe 
eleni - mae gan ein hatyniadau i’r 
teulu, ein hamgueddfeydd a’n  
horielau hefyd amrywiaeth o  
ddigwyddiadau, gweithdai a 
gweithgareddau i blant.  
I ddarllen y stori lawn, ewch i: 

joiobaeabertawe.com 





Mynd Hwnt  
ac Yma
Mae Bae Abertawe yng nghanol de Cymru 
a gellir ei gyrraedd yn hawdd o’r draffordd, 
mewn coetsis chwim ac ar gysylltiadau 
trenau cloi. Pan fyddwch yn cyrraedd yma, 
parciwch eich car ac ewch i archwilio! 
Gallwch deithio ar fws, ar gefn beic neu ar 
gerdded. Mae Abertawe’n gweithredu  
cynllun parcio a theithio ar ddau safle. 

Ewch i archwilio ar gefn beic ar un o’n  
llwybrau beicio. Mae Llwybr Beicio  
Cenedlaethol rhif 4 yn dilyn arfordir Bae 
Abertawe, neu beth am fynd i ‘gerdded ar y 
bws’? Mae gennym deithiau cylchol byr sy’n 
gysylltiedig â llwybrau bysus. Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael yn  
croesobaeabertawe.com/beicio  
croesobaeabertawe.com/cerdded 
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Bydd ein bysus yn eich cludo i bron bob 
man. Taith fws fer o Abertawe yw hi i 
gyrraedd arfordir godidog Gŵyr, ei chefn 
gwlad a’i thraethau enwog. 

O Abertawe, bydd bysus hefyd yn mynd â 
chi i faeau a phentref hardd y Mwmbwls. 
Mae tocynnau dydd am bris rhesymol ar 
gael, ewch i  
swanseabaywithoutacar.co.uk  
am ragor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth am deithio i Fae 
Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr 
neu o fewn yr ardaloedd, ffoniwch:

Traveline Cymru
0800 464 0000
traveline.cymru
neu
Baytrans (ar gyfer teithio o gwmpas y 
cyrchfan)
swanseabaywithoutacar.co.uk 47



DEWCH O HYD I NI: ar hyd llwybr yr arfordir, gyferbyn â maes parcio’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 68 Southgate Road, Southgate, Gŵyr, 
Cymru SA3 2DH  01792 233230  |  www.threecliffs.co.uk

SSiioopp  GGooffffii  yy  TTrrii  CChhllooggwwyynn  aa  PPeennnnaarrdd  SSttoorreess

Rydym yn dwlu ar fwyd... mae teisennau 
cartref a chynhwysion lleol yn cynnig trît go 
iawn.Yn dod yn fuan, ein hufen iâ ein hunain 
a wnaed gyda help ein cyfeillion yn Cowpots.

Rydyn ni’n dwlu ar yr amgylchedd – mae gan 
y siop baneli solar ac mae wedi bod yn 
gweithredu gyda deunydd pacio heb blastig 
am 13 o flynyddoedd.

SSiioopp  GGooffffii  yy  TTrrii  
CChhllooggwwyynn

SIOP GOFFI ORAU 
CYMRU 2019

Croeso i siop goffi hynaf 
penrhyn Gŵyr...

Gwerthir bwyd a diod o 9am tan 6pm 7 niwrnod yr 
wythnos. Mae danfoniadau pizza ar gael bob dydd 
tan 6.30pm (rhaid archebu erbyn 5.30pm)

Archwilio arfordir Gŵ yr
gyda   

Gower Coast Adventures  
Profiad bywyd  
gwyllt anhygoel  

Archebwch le  (01792 348229 
www.gowercoastadventures.co.uk

492 Heol y Mwmbwls, Mwmbwls,, 
Abertawe SA3 4BX
(01792 360132

yn y  
Mwmbwls

www.lovespoongallery.com



REYNOLDSTON, BRO GŴYR

Archebwch Nawr: www.kingarthurhotel.co.uk  |  01792 390775 

Bwyd | Diod | Aros | Dathlu

KING ARTHUR HOTEL

#LleHapus
@croesobaeabertawe

Beachcomber
Tŷ llety 3 seren Croeso Cymru

364 Heol Ystumllwynarth, Abertawe 
SA1 3UL

(01792 651380
www.beachcomberguesthouse.com

ebost:
beachcomberswansea@gmail.com



Chwarae’n Ddiogel! 
Beth bynnag y byddwch yn ei wneud a ble bynnag y  
byddwch yn ei wneud, sicrhewch fod yr amodau’n  
ddiogel a bod gennych y cyfarpar cywir. Os ydych yn 
newydd i’r gweithgaredd neu’n amhrofiadol,  
defnyddiwch weithredwr achrededig (lle y bo’n  
briodol, mae’r holl weithredwyr yn yr arweiniad hwn neu 
yn croesobaeabertawe.com wedi cyflawni’r achrediad 
gweithgareddau priodol). 
Os ydych yn cymryd rhan mewn gweithgaredd ar y môr 
neu ger y draethlin, yna cadwch lygad ar y llanw - gall 
y llanw droi’n gyflym yma gan achosi ymchwydd llanw 
neu lanw terfol; yn enwedig ym Mae y Tri Chlogwyn, 
Burry Holms a Phen Pyrod (gall Canolfan Gwylio Arfordir 
Rhosili eich helpu i gynllunio’ch taith gerdded yn  
ddiogel). Os ydych yn syrffio yn Llangynydd, gwyliwch 
rhag llongddrylliadau pan fo’r llanw’n isel. 
Argymhellir eich bod yn cadw plant mewn golwg ar bob 
adeg ac yn nofio ar draethau ag achubwyr bywyd. Os 
ydych chi’n gweld rhywun mewn trafferthion, peidiwch â 
cheisio mynd i mewn i’r dŵr, ffoniwch 999 a gofynnwch 
am wyliwr y glannau.
Ac yn olaf, cofiwch eich eli haul
Nawr, ewch i gael hwyl!
croesobaeabertawe.com/chwaraen-ddiogel

Ni all Dinas a Sir Abertawe sicrhau cywirdeb yr  
wybodaeth yn y cylchgrawn hwn ac nid yw’n derbyn 
cyfrifoldeb am unrhyw wall neu gamgyflead,  
atebolrwydd am golled, siomedigaeth, esgeulustod na 
difrod arall a achoswyd oherwydd dibyniaeth ar yr  
wybodaeth a geir yn y cylchgrawn hwn oni bai yr 
achoswyd gan weithred esgeulus neu hepgoriad  
gan y cyngor. 

N50%
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Gwybodaeth Manylion Cyswllt
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Mae’r canllaw defnyddiol hwn yn 
wych i’w gadw yn eich poced wrth 
i chi fynd hwnt ac yma; ond os 
oes angen gwybodaeth fanylach 
arnoch neu os ydych yn chwilio 
am lety, digwyddiadau, tocynnau a 
phethau i’w gwneud, mae gennym 
yr ateb i chi - cewch yr holl  
wybodaeth angenrheidiol i  
gynllunio’ch diwrnod mas, eich 
seibiant byr neu’ch gwyliau yma:

croesobaeabertawe.com

Prynwch eich tocynnau ar gyfer 
digwyddiadau fel nad ydych yn 
colli allan ar eich noson fawr mas! 

Cymerwch gip ar ein blog i gael 
yr holl newyddion diweddaraf ac 
ewch i’n hadran Ysbrydoliaeth i 
gael syniadau gwych ar gyfer eich 
gwyliau!

Ewch i’n tudalennau  Facebook, 
Twitter ac Instagram i gael rhagor 
o ysbrydoliaeth a newyddion lleol.

Defnyddiwch   
@croesobaeabertawe a  
#LleHapus wrth i chi  
rannu’ch lluniau!

Llogi Cyfarpar Symudedd  
Abertawe 
Gorsaf Fysus Dinas Abertawe, 
Plymouth Street, Abertawe SA1 3AR 
(01792 461785 
abertawe.gov.uk/ 
llogicyfarparsymudedd

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn 
croesobaeabertawe.com/ 
gwybodaeth-hygyrchedd

RNLI 
rnli.org 

Canolfan Gwylio’r Glannau  
Genedlaethol 
nci.org.uk/wormshead

Mae’r holl fanylion yn gywir wrth 
fynd i’r wasg. Gwiriwch cyn i chi 
archebu neu deithio.  

Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael mewn 
fformatau amgen,  
e-bostiwch  
tim.twristiaeth@abertawe.gov.uk 

Cyhoeddwyd gan Gyngor Abertawe  
© Hawlfraint 2022



Dewch i Fae Abertawe ar y trên

Gallwch archebu ar GWR.com, 
ar ein ap, neu mewn gorsaf.

THE FAMOUS FIVE © 2020, Hodder & Stoughton Limited. All rights reserved. 

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL Y GLANNAU
NATIONAL WATERFRONT MUSEUM

museum.wales/swanseaamgueddfa.cymru/abertawe                            

Mynediad am ddim   
Free entry                      

Ffordd Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3RD
Oystermouth Road, Swansea, SA1 3RD

Heddiw: Dal y bws i’r ysgol
Fory: Dal y trên i weld y byd

Today: Taking the bus to school
Tomorrow: Taking to the railways to see the world






