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OSOD YR OLYGFA ...
Croeso i Galon Ddramatig Cymru. Ardal o amrywiaeth eithafol lle mae
harddwch a gwydnwch yn cyfuno i ffurfio tirwedd annisgwyl yn nhrefi a phentrefi
sir Castell-nedd Port Talbot.
Rydyn ni’n gwybod ei bod yn lle gwych ac mae gennym stori bwerus i’w
hadrodd!
Cerdded, reidio, nofio neu syrffio; dewch i brofi ein theatr naturiol drwy’r
mynyddoedd a’r cymoedd, yr afonydd a’r arfordir, tirweddau gwledig a
diwydiannol sy’n rhannu’r llwyfan gyda’r bobl sy’n byw, yn gweithio ac yn
perthyn i’r lle.

CROESAWGAR, GONEST A DRAMATIG O GYMREIG

BETH YW CALON
DDRAMATIG
CYMRU?
Calon Ddramatig Cymru yw Ymgyrch Dwristiaeth newydd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Rydyn ni eisiau annog
ymwelwyr o wledydd Prydain i ystyried gwyliau byr yn yr ardal hon
sy’n gyfoethog o ran diwylliant ac yn naturiol hardd. Ein prif ffocws yw
cynyddu twristiaeth a newid canfyddiadau o’r ardal gan ein bod yn
llawer mwy na dim ond ardal sy’n cynhyrchu dur.
Rydyn ni wedi lansio gwefan cyrchfan newydd www.dramaticheart.
wales ac wedi creu cyfres o deithlenni awgrymedig fydd yn apelio
at amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd, o jyncis adrenalin i ddilynwyr
hanes.

PROFIAD ANTUR AWYR AGORED Y
CYMOEDD
Rhyddhewch eich anturiwr mewnol a dewch i dreulio penwythnos
yn canŵio, cerdded ceunentydd, dringo, ogofa a mwynhau sgydau
rhyfeddol Cwm Nedd.
Gallai darparwyr profiadau gynnwys Galwad y Gwyllt,
Gweithgareddau Mynydd ac Afon, Gwesty a Spa’r Tŵr, Bythynnod
Gwyliau Cwm Tawe a Gwesty’r New Swan.

ANTURIAETHAU’R DUR
Dewch â’ch criw i dreulio wythnos yn yr awyr iach yn dysgu sgiliau
newydd a chreu atgofion. Chewch chi ddim munud diflas gyda phadl
fyrddio ar eich traed, go-gertio pedlo, cyrsiau antur gwifren uchel,
canŵio, saethyddiaeth a gweithgareddau natur.
Gallai darparwyr profiadau gynnwys Canolfan Ddarganfod Margam
FSC, Antur Parc Margam, Go Ape ac Ysgol Syrffio Cymru.

CALED FEL Y DUR
Ydych chi am herio eich hun ar wyliau egni uchel mewn lleoliad
dramatig? Ewch â’ch hyfforddiant i’r lefel nesaf gyda beicio ffordd,
beicio mynydd, nofio, weiren wib a rhedeg wrth roi cynnig ar
deithiau Strava newydd a theithiau beic tywys i adeiladu dygnwch a
chyflymder.
Gallai darparwyr profiadau gynnwys Porthdy Afan, Tywys a Hyfforddi
Mynyddoedd ac Atgofion, Sied Feiciau Cwm Afan, Beiciau Arfordir
Cymru, Pwll Nofio Cwm Afan a Go Ape.

LLE I FEICIO
P’un a ydych chi’n newydd i feicio mynydd neu’n feiciwr
profiadol, mae rhywbeth ar gyfer pawb ym Mharc Coedwig
Afan. O lwybrau i ddechreuwyr hyd at lwybrau heriol a
chyffrous, mae hon yn daith wych i unigolion ac i grwpiau fel
ei gilydd.
Gallai darparwyr profiadau gynnwys Porthdy Afan, Tywys
a Hyfforddi Mynyddoedd ac Atgofion, Sied Feiciau Cwm
Afan, Pwll Nofio Cwm Afan a Go Ape.

DILYN ÔL EU TRAED
Ewch ar daith gerdded eich hun neu ymunwch â thywysydd
all ddod â’r cymoedd, y coedwigoedd a’r mynyddoedd yn
fyw. Gyda’r nos ymunwch â storïwr lleol i ddysgu mwy am y
mythau a’r chwedlau sy’n cyfrannu at dreftadaeth gyfoethog
yr ardal hon.
Gallai darparwyr profiadau gynnwys Bythynnod Tan yr
Eglwys, tywysydd teithiau cerdded lleol a storïwr lleol.

BEICIO MYNYDD I’R TEULU
Does unman gwell i fwynhau profiad o feicio mynydd i’r teulu
na Pharc Coedwig Afan ym Mhort Talbot, gyda llwybrau ar
gyfer pob gallu a theithiau tywys i helpu i adeiladu hyder:
bydd teuluoedd o bob oed yn teimlo’n gysurus. Gyda’r nos,
gallwch wylio’r sêr a thostio malws melys dros bwll tân agored
nesaf at eich cwt bugail eich hun.
Gallai darparwyr profiadau gynnwys Ffynnon Helyg (Willow
Springs) a Tywys a Hyfforddi Mynyddoedd ac Atgofion.

TAITH DREFTADAETH PARC GWLEDIG
MARGAM
Dysgwch am hanes Barc Gwledig Margam sy’n gartref i
Gastell Margam, adeilad ysblennydd Gradd I, ac i’r Gerddi.
Ewch i ymweld ag Abaty Margam gerllaw, sy’n dyddio
o’r 12fed Ganrif ac yn taflu goleuni ar ddyddiau cynnar
Cristnogaeth yng Nghymru. Ymunwch â thaith dywys a
chadwch amser i gael tê prynhawn ym Mhantri Charlotte.
Gallai darparwyr profiadau gynnwys Cyfeillion Parc Margam,
Cyfeillion Abaty Margam a Pharc Gwledig Margam.

FFEITHIAU ALLWEDDOL
Mae pum cwm yn torri drwy’r mynyddoedd i lunio Castell-

Mae wynebau enwog o Gastell-nedd Port Talbot yn

nedd Port Talbot - Afan, Nedd, Dulais, Tawe ac Afan

cynnwys yr actorion Richard Burton, Syr Anthony Hopkins,

Uchaf

Michael Sheen, Rob Brydon a’r canwr opera, Katherine
Jenkins.

Mae Parc Coedwig Afan yn un o ardaloedd beicio
mynydd enwocaf y DU - gyda dros 130km o lwybrau a

Mae’r ardal wedi cael ei defnyddio fel cefnlen ar gyfer

rhaglen barhaus o gynnal a chadw a datblygu.

nifer o ffilmiau a chyfresi teledu yn cynnwys Dr Who, Da
Vinci’s Demons a His Dark Materials.

Mae glan môr Port Talbot, Traeth Aberafan, yn 3 milltir o
dywod ac yn un o’r traethau hiraf yng Nghymru gyda

Mae Castell-nedd Port Talbot wedi’i leoli yn nghanol

golygfa ddramatig dros Fae Abertawe.

De Cymru, dim ond hanner awr o daith mewn car o
Gaerdydd, Sir Gaerfyrddin , Abertawe a Phenrhyn Gŵyr, a

Mae Castell-nedd Port Talbot yn rhan o Wlad y Sgydau,

thaith car 50 munud i arfordir Sir Benfro. Mae ein lleoliad fel

gyda dwy sgwd hawdd cerdded atynt yng Nghwm Nedd

Calon Ddramatig Cymru yn ein gwneud yn fan perffaith i

yn Rhyd-yr-Hesg ac Aberdulais.

aros yn Rhanbarth De Cymru.

Mae diwydiant trwm yn chwarae rhan bwysig yn yr ardal

Yn 2018 rhoddodd Banksy sylw i Bort Talbot drwy greu

gyda Gwaith Dur Tata ym Mhort Talbot yn cyflogi 4,000

gwaith celf eiconig ar ochr garej yng nghysgod y Gwaith

o bobl lleol. Mae’r safle 3 milltir yn cynhyrchu dros 5m

Dur. Mae’r darn dadleuol sy’n cael ei alw’n ‘Gyfarchion y

tunnell fetrig o ddur slab bob blwyddyn at amrywiaeth o

Tymor’ bellach yn cael ei arddangos yn adeilad Tŷ’r Orsaf

ddefnyddiau.

ar Heol yr Orsaf yng nghanol tref Port Talbot.

Y gwaith dur yn y nos oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y ffilm
gwlt o’r 1980au, Blade Runner.

TYSTEBAU
Rydyn ni’n credu fod taith i Galon
Ddramatig Cymru yn un gwerth ei gwneud,
ond peidiwch â derbyn ein gair ni yn unig.

BYTHYNNOD TAN YR
EGLWYS
“Rydyn ni newydd gyrraedd adref ar ôl
gwyliau ymlaciol hyfryd ym Mwthyn 1. Rydyn
ni wedi aros mewn llawer o fythynnod, ond
dydw i erioed wedi cael rhywun yn cysylltu

PARC COEDWIG AFAN A
SIED FEICIAU CWM AFAN

â fi CYN i ni gyrraedd i ofyn am fanylion ein

“Fe ddarllenon ni am goedwig Afan mewn

fod Helen eisoes wedi casglu llyfrau tywys

cylchgrawn ac rydyn ni mor falch ein bod

a thaflenni o bethau fyddai’n bosibl i ni eu

wedi dod yma.

gwneud.”

Mae’r ddringfa i’r copa werth yr ymdrech.

Susie-Jayne, Glasgow

teulu er mwyn gallu rhoi rhestr o bethau
addas i ni eu gwneud. Roedd hyn yn golygu

Mae’r golygfeydd yn fendigedig a dydy’r
lle ddim wedi’i fasnacheiddio fel parciau
beicio eraill. Yma rydych chi’n cael llonydd
i grwydro a mwynhau beicio i lawr rhai
traciau sengl gwych.”
Twowheelspreferred, Bethersden

TRAETH ABERAFAN
“Fe dreulion ni benwythnos yma gan logi

“Traeth hardd gyda golygfeydd hardd.

beic a chael bore o hyfforddiant gan

Byddwn yn argymell eich bod yn dod

Ben yn Sied Feiciau Cwm Afan a byddwn

yma i weld yr haul yn machlud ar noson

yn ei argymell yn fawr. Fe roddodd yr

fendigedig - byddwch yn gallu tynnu lluniau

awgrymiadau hanfodol i ni er mwyn i ni gael

syfrdanol. Mae’n lle gwych i gerdded a

yr hyder i fynd ein hunain.”

gweld y golygfeydd.”

E1145, Llundain

Foodcritic, Llundain

ANTUR PARC MARGAM
“Lle gwych i fynd am ddiwrnod llawn hwyl
a sbri. Gyda llu o wahanol gweithgareddau
mae’r profiad yn cael ei wneud cymaint
gwell gan y staff anhygoel sy’n gwneud

PORTHDY AFAN

popeth o logi offer i gynnig hyfforddiant

“Mae’r olygfa’n ffantastig! Roedd y pryd

wedi’i deilwra ar gyfer unrhyw chwaraeon
dŵr neu weithgaredd ar y tir sydd ganddyn
nhw i’w gynnig. I’w argymell yn fawr i
unrhyw un sydd eisiau diwrnod gwych yn
llawn gweithgareddau!”
Tim Davies, Abertawe

gyda’r nos yn enfawr ac yn flasus. Roedd
y staff gweini i gyd mor gyfeillgar a hyfryd.
Fe fuon ni’n eistedd ar y fainc olygfa ac
fe gysgon ni’n sownd y noson honno ar ôl
treulio’r diwrnod cyfan yn y sgydau. Diolch
am wneud ein un noson mor fendigedig.”
Peanut2007, Caint

GWERSYLLFA FFYNNON
HELYG
“Fe arhoson ni yng Ngwt y Bugail neithiwr.
ANHYGOEL! Fe gawson ni amser gwych.
Roedd y wersyllfa sy’n cael ei redeg gan
deulu yn gynnes a chyfeillgar. Doedd dim
byd yn ormod i Marc a Jude, pobl hyfryd.
Roedd y cwt yn gysurus, y golygfeydd
yn wych, y stafelloedd ymolchi yn grêt!
Roedden ni wrth ein boddau. Fe fyddwn
ni’n bendant yn dod yn ôl.”
Elizabeth, Caerfyrddin

SGWD RHYD-YR-HESG
“Mae taith fer i gerdded o’r briffordd i fyny
at y sgwd ei hun ond mae’r llwybr yn un da
ac yn hawdd ei dilyn. Ewch yno ar ôl iddi
fod yn bwrw glaw am lif mwy trawiadol, ond
mae’n rhyfeddol unrhyw bryd.”
Mel Williams, Abertawe

PARC GWLEDIG MARGAM
“Mae gan y parc bopeth, yn cynnwys Go
Ape, teithiau cerdded a golygfeydd gwych,
castell, ceirw, llynnoedd, parc antur i blant,
trên bach (tymhorol), caffis, siop anrhegion,
parc anifeiliaid, canolfan addysg. Lle gwych
i fynd am y diwrnod.”
Diane E, Port Talbot

ADNODDAU
Dilynwch y ddolen hon i gael amrywiaeth o
ddelweddau, ideos, datganiadau i’r wasg ac
adnoddau o ymgyrch Calon Ddramatig Cymru.
Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr
ymgyrch neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn
trefnu ymweliad i’r wasg cysylltwch â Jenny Harding
yn MGB Communications ar 01792 460200 neu ebostiwch Jenny@mgbcommunications.com

