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CALON DDRAMATIG 
CYMRU
Castell-nedd Port Talbot

PROFIADAU YSBRYDOLEDIG  
I DEITHIAU GRŴP 
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DISCOVER 
OUR 
REGION

Neath Canal
Tennant Canal
Swansea Canal

Aberavon Seafront
Aberdulais Tin Works and Waterfall
Afan Forest Park
Craig Gwladus Woods Country Park
Cwm Du Glen
Glyncorrwg Ponds
Gnoll Estate Country Park 
Gwyn Hall
Margam Country Park
Melincourt Waterfall
Pontardawe Arts Centre
�e Princess Royal �eatre
Waterfall Country
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CANALS

PLACES TO VISIT

Surfing 

Mountain Biking

Fishing

Camping

Watersports

Adventure Activities

ACTIVITIES

HERITAGE SITES
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Cefn Coed Colliery Museum
Margam Abbey and Stones Museum
Neath Abbey
Pontardawe Heritage and Visitor Centre
South Wales Miners Museum
1940s Swansea Bay

WALKS

Wales Coast Path – Mynydd Dinas 
Gnoll to Mosshouse Reservoir
�e Pulpit Trail 
Melincourt Falls 
River & Railway Walk 
Swansea Valley Wildlife Walk
Sarn Helen Circular
Trotting Track Trail
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MAP KEY

Look closely and you’ll find the spirit of a nation. 

Everything that people enjoy and expect from 

Wales is alive here in the county of Neath Port 

Talbot. A place of extreme diversity, where 

urban east meets rural west of Wales. Valleys 

and coast, waterfalls and waves, beauty and 

grit, all combine to form an unexpected and 

unforgettable experience. Our location as the 

Dramatic Heart of Wales makes us the perfect 

base for your next stay in the South Wales Region.

Disclaimer
The information contained in this brochure has been published 
in good faith on the basis of details supplied to Neath Port Talbot 
County Borough Council (NPTCBC). NPT CBC cannot guarantee 
accuracy of and accepts no responsibility for any errors in this 
guide. Please check and confirm all information before booking 
or travelling.

Byddwch y cyntaf i ddarganfod Calon Ddramatig Cymru. Ardal o 

amrywiaeth eithafol, lle mae harddwch a gwydnwch yn cyfuno i ffurfio 

golygfeydd syfrdanol ar gyfer profiadau bythgofiadwy. 

Mae rhanbarth Castell-nedd Port Talbot wedi’i leoli yng nghanol De 

Cymru ac mae o fewn cyrraedd hawdd i’r De-Ddwyrain, Canolbarth 

Lloegr a’r De Orllewin ac mae’n cynnig maes chwarae antur enfawr 

ar gyfer gweithgareddau awyr agored, sgydau dramatig, cymoedd 

hardd a threftadaeth gyfoethog a chreadigol, gyda rhywbeth i apelio 

at bob oedran yn eich grŵp. 

Bydd Calon Ddramatig Cymru yn cynnig cefnlen gofiadwy i’ch taith, 

boed yn daith ddiwylliannol ysbrydoledig, profiad antur awyr agored 

egnïol, neu’n un sy’n cyfuno cerdded, sgydau, hanes a llen gwerin. 

GWYLLT, 
GONEST A 
DRAMATIG O 
GYMREIG

Gwadiad 
Mae’r wybodaeth sydd yn y daflen hon wedi ei chyhoeddi 
yn ddidwyll ar sail manylion sydd wedi eu darparu i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCPT). Ni all CBSCPT 
warantu cywirdeb ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am 
wallau yn y canllaw hwn. Cofiwch wirio a chadarnhau unrhyw 
wybodaeth cyn bwcio neu deithio.
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DEWCH I GAEL EICH YSBRYDOLI GAN 
BARC GWLEDIG MARGAM 
Trochwch eich hun yn hanes Parc Gwledig Margam sy’n gartref i 

Gastell Margam, adeilad ysblennydd rhestredig Gradd 1, campwaith 

Fictoraidd-gothig gyda’i gyntedd a’i risiau ysblennydd yn arwydd o 

rwysg hanesyddol cyn ystâd y teulu Talbot. Heddiw mae’r tiroedd yn 

cynnwys 500 erw o barcdir syfrdanol, ei hyddgant o geirw ei hun a 

gerddi sy’n cynnwys planhigfeydd clasurol a modern, llynnoedd tawel 

a golygfeydd eiconig ar draws y rhanbarth.

DYSGWCH AM Y GORFFENNOL YN 
EGLWYS ABATY MARGAM 
Cafodd Abaty Margam ei sefydlu yn 1147, a dyma’r unig fynachdy 

Sistersaidd yng Nghymru sydd â’i gorff yn dal yn gyfan ac sy’n cael 

ei ddefnyddio fel eglwys plwyf. Mae creiriau o’r gogoniant a fu yn ei 

amgylchynu, yn neilltuol cabidyldy 12-ochr. 

DEWCH I GWRDD Â CHYN LÖWR YN 
AMGUEDDFA GLÖWR DE CYMRU 
Mae Amgueddfa Glöwr De Cymru wedi’i leoli yn harddwch Cwm Afan, 

dim ond chwe milltir o Bort Talbot, ac mae’n un o nifer o atyniadau 

sydd i’w cael o fewn Parc Coedwig Afan. Teithiwch yn ôl mewn amser 

yn yr amgueddfa leol unigryw hon sy’n cynnig teithiau tywys o gwmpas 

y tu mewn a’r tu allan gyda chyn-löwr yn gwirfoddoli i dywys ac i 

adrodd eu straeon dilys eu hunain am eu bywyd gwaith yn y pyllau. 

Profwch yr holl wrthrychau sydd i’w gweld yno yn cynnwys siop o 

gof, sied lampau ac ystafell yr injan gyda thrên stêm wrth raddfa sy’n 

gweithio.

MWYNEWCH SIOPA YN UN O’N TREFI 
Mae trefi Castell-nedd, Port Talbot a Phontardawe’n cynnig amrywiaeth 

eang o gyfleoedd siopa unigryw. O’r stondinau niferus ym Marchnad 

Dan Do Castell-nedd, sy’n dyddio’n ôl i 1837, i’r siopau annibynnol ym 

Mhontardawe sy’n cynnig rhoddion, nwyddau cartref a ffasiwn, dylech 

chi gofio cynnwys therapi siopa wrth ymweld â’r ardal.

GWEITHGAREDDAU 
DIWYLLIANNOL 
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ARCHEBWCH STORÏWR LLEOL AM 
ADLONIANT GYDA’R NOS 
Cyfle i’ch grŵp glywed hanesion anhygoel o ardal ddramatig gan 

storïwr lleol sydd â’r ddawn i ddenu sylw; bydd yn dod a hanes a 

diwylliant y rhanbarth greadigol hon yn fyw i chi. 

MYND I WELD PERFFORMIAD 
Mae perfformiadau rheolaidd yn nhair theatr yr ardal: Neuadd y 

Gwyn yng Nghastell-nedd, Theatr y Princess Royal ym Mhort Talbot 

a Chanolfan Gelfyddydau Pontardawe, y mae llawer yn credu 

bod ysbryd ynddo! Am fanylion llawn o’r hyn sydd ganddyn nhw 

i’w gynnig, ewch i’w gwefannau. 

TREULIWCH AMSER MEWN ORIEL 
Chaiff unrhyw un sy’n caru celf ddim ei siomi yng Nghalon 

Ddramatig Cymru. Ewch i ymweld ag Oriel lliw yng Nghanolfan 

Gelfyddydau Pontardawe i weld detholiad gwych o gelf cyfoes, 

gydag ystafelloedd cyfarfod ac arlwyo ar gael hefyd. A chofiwch 

ymweld ag Oriel annibynnol Heol y Frenhines yng Nghastell-nedd 

sy’n cynnig rhaglen dreigl o arddangosfeydd cyfoes cyffrous a 

gweithdai, o wneud ffelt i waith basged.

PROFIAD O ŴYL LLEOL 
Fyddwch chi’n teithio ym mis Awst? Beth am ymweld â Gŵyl 

Pontardawe, sy’n ddathliad gorfoleddus o gerddoriaeth a 

dawns byd-eang, gyda gorymdeithiau drwy’r strydoedd, bwyd a 

marchnadoedd crefft. Neu ym mis Hydref, mae Castell-nedd yn 

llawn bywyd gyda’i gŵyl ei hun gyda’r cynnyrch Cymreig gorau 

sydd ar gael. 

Mae pob perfformiad a digwyddiad yn ddarostyngedig i 

gyfyngiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru. 
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BEICIO MYNYDD YM MHARC  
COEDWIG AFAN
Does unman gwell i fwynhau profiad beicio mynydd na Chwm Afan, 

gyda llwybrau gwych sy’n addas ar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr 

i feicwyr hynod brofiadol. Mae’r cwm wedi ei gerfio o lechweddi 

fu unwaith yn llawn o byllau glo, ac mae wedi’i drawsffurfio i fod yn 

nefoedd i feicwyr gyda tua 155km o lwybrau. Bydd y tîm cyfeillgar yn 

Sied Feiciau Cwm Afan yn hapus i ddarparu beiciau ar gyfer grwpiau 

a darparu awgrymiadau defnyddiol a chefnogaeth drwy gydol y 

profiad. Neu beth am logi tywysydd lleol profiadol, fel Campbell 

Coaching, i’ch arwain o gwmpas yr ardal?

CERDDED CEUNENTYDD,  
DRINGO A CHWARAEON DŴR  
Mae cerdded ceunentydd yn weithgaredd eithriadol i roi her i grŵp 

ac mae’n un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd sy’n cael eu 

cynnig gan Adventure Britain. Bydd diwrnod egnïol yn heicio drwy 

fyd natur, yn neidio o greigiau uchel ac yn cropian tu ôl i raeadrau yn 

eich gwthio y tu hwnt i’ch lle cysurus a’ch cael i gyrraedd mannau 

nad oeddech yn credu oedd yn bosibl. Mae modd dylunio’r sesiynau 

blasu abseilio a dringo creigiau ar gyfer pob gallu, gan roi i’r rhai sy’n 

cymryd rhan y sgiliau a’r dechneg i goncro uchelfannau newydd. 

Neu os mai yn y dŵr mae’ch grŵp am fod, beth am herio’r tonnau 

ar Draeth Aberafan gyda’r hyfforddwyr cymwysedig yn Ysgol Syrffio 

Cymru yn eich harwain ac yn darparu byrddau a siwtiau gwlyb. 

Neu am weithgaredd ychydig yn sidêt, rhowch gynnig ar un o’r 

chwaraeon dŵr sy’n tyfu gyflymaf yn y byd: padl fyrddio ar eich 

traed.

CERDDED YN ARDAL Y SGYDAU 
Mae dros 80% o’r rhanbarth yn ddyffrynnoedd dwfn wedi’u cerfio gan 

afonydd sy’n llifo’n gyflym, gyda thystiolaeth o hanes diwydiannol 

yr ardal i’w gweld ar hyd y dirwedd. Mae sgydau niferus yr ardal yn 

cynnig y cyfle perffaith i aros a thynnu lluniau bendigedig. Mae Sgwd 

Rhyd yr Hesg yng Nghwm Nedd yn ddewis gwych i’r rhai sydd eisiau 

gwybod mwy am ecosystem cyfoethog naturiol y rhanbarth. Beth am 

gyfuno’r ymweliad gyda thaith dywys gydag arbenigwyr lleol? Ac i 

ymdrochi’n ddyfnach mewn diwylliant, beth am drefnu cael storïwr 

lleol i ddod â chwedlau a straeon gwerin lleol yn fyw! Mae’n well 

ymweld â’r sgydau yn y misoedd tawel pan nad oes gwyliau ysgol.

Am restr llawn o deithiau cerdded, yn amrywio o rai hawdd i rai 

anodd gweler  www.dramaticheart.wales/home/discover-our-
area/activities/walking

GWEITHGAREDDAU 
AWYR AGORED 
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LLEFYDD  
I AROS 

Delfrydol ar gyfer grwpiau bach  

Mae Porthdy Afan fel chalet sgïo i feicwyr mynydd, gyda 

golygfeydd syfrdanol ar draws Cwm Afan, cyfleusterau 

llawn i storio beiciau, mynediad hawdd i lwybrau beicio a 

cherdded o’r radd flaenaf, cyngor arbenigol lleol a bwyd, 

cwrw a seidr Cymreig o’r ansawdd gorau. 

Mae Canolfan Ddarganfod Margam FSC yn adeilad 

gydag ôl troed carbon isel gafodd ei ddylunio gan Ysgol 

Bensaernïaeth Cymru. Mae wedi’i leoli yng nghanol 

Parc Margam lle mae modd gweld amrywiaeth eang o 

gynefinoedd naturiol a bywyd gwyllt, ac mae’n ddelfrydol 

ar gyfer grwpiau mwy sy’n chwilio am brofiad gydag 

arlwyo sy’n cynnwys ystafell gemau, tân gwersyll a lle i 

grwydro gyda’r ceirw.

Mae Bythynnod Gwyliau Cwm Tawe yn gasgliad o 

chwech o fythynnod ar fferm waith hyfryd ac mae lle i 

naill ai pedwar neu chwech o bobl ym mhob bwthyn. 

Mae Gwersyllfa Willow Springs yn safle gwersylla eco-

gyfeillgar sydd ar ymyl Coedwig Afan gyda chytiau bugail 

a chytiau glampio sy’n ddelfrydol i grwpiau sy’n chwilio 

am brofiad mwy naturiol. 

Mae Fferm Tŷ’n Cellar yn lety gwely a brecwast 4 seren 

mewn adeilad rhestredig Gradd II. Gyda chwech o 

ystafelloedd dwbl yn Yr Ysgubor a chasgliad o fythynnod 

gwyliau. Ty’n Cellar yw’r ganolfan ddelfrydol ar gyfer 

crwydro Pharc Gwledig Margam. 

Tafarn draddodiadol ym mhentref Ystalyfera yw Gwesty’r 

New Swan; mae’n cynnig cwrw a bwyd tafarn rhagorol 

ac yn lleoliad arbennig ar gyfer grwpiau o oedolion. 

Swansea Valley Holiday Cottages

Willow Springs Campsite

The New Swan Hotel
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LLEFYDD  
I AROS 

Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau mawr a bysiau  

’Boutique trefol’ yw gwesty’r Bluebell, wedi’i leoli yng 

nghanol tref hanesyddol Castell-nedd gyda lle i hyd at 40 

o bobl aros. 

Mae canolfan gynadledda ac ystafelloedd cyfarfod ar 

gael yn y Best Western Aberavon Beach Hotel yn ogystal 

â chanolfan hamdden gyda phwll nofio, sawna a sba. 

Mae 63 ystafell yng Ngwesty Blancos sydd wedi’i leoli 

mewn man delfrydol yn agos at yr M4 yng nghanol Port 

Talbot; mae cyfleusterau cynadledda a chyfarfodydd ar 

gael yno. 

Mae 91 ystafell wely modern yng ngwesty’r Holiday Inn 
Express ac mae brecwast yn gynwysedig. 

Mae’r Premier Inn, Baglan wedi’i leoli ar gyrion Port 

Talbot ac mae’n ganolog ar gyfer crwydro a dod i 

adnabod yr ardal. 

Blancos Hotel 

The Bluebell Hotel

The Towers Hotel & Spa
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BWYTA 
ALLAN  

Mae Tafarn y Brit yng Nghwmafan yn dafarn arobryn 

o fewn hyfrydwch Cwm Afan gyda gardd gwrw, tân 

agored, cwrw go iawn a bwyd cartref ac mae’n cynnal 

nosweithiau Cymreig a cherddoriaeth fyw yn rheolaidd. 

Mae’r Butcher’s yn yr Alltwen yn dafarn bwyd llawn 

cymeriad sy’n cynnig cig a physgod lleol, yn ogystal â 

thapas Ewropeaidd, nosweithiau stêc a the prynhawn 

drwy archeb. 

Mae La Casona, Sgiwen yn cynnig croeso cynnes 

Cymreig wedi’i gyfuno â blasau Môr y Canoldir.  

Bar/bwyty modern ym Mhort Talbot yw Mundos, yn 

cynnig seigiau brecinio a thapas gyda bwydydd gan 

nifer o gyflenwyr lleol, gyda cherddoriaeth fyw bob dydd 

Sadwrn.  

Bwyty ger y traeth yw Franco’s yn Aberafan ac mae’n 

enwog am ei bysgod a sglodion, y golygfeydd godidog 

a’r machlud dros Fae Abertawe. 

Bar a bwyty lleol cyfeillgar yw’r Ives yng Nghastell-nedd. 

Mae’r Orendy ar dir Parc Margam yn lleoliad 

hanesyddol hardd ar gyfer digwyddiadau a the 

prynhawn. Mae’n hanfodol gwneud trefniadau 

bwcio preifat. 

Mae gan y Meat & Greet Co Meatery ddau 

leoliad yng Nghastell-nedd a’r Banwen, ac mae’n 

far a gril sy’n cael ei redeg gan deulu. 

Tŷ coffi a bwyta annibynnol arobryn yw Forty Six 

yng Nghastell-nedd. 

Tafarn leol yw’r Pontardawe Inn yng nghanol y 

gymuned leol ac sy’n cynnig gwerth am arian.  

Mae’r Grand Sultan ym Margam yn dŷ cyri 

arobryn ac mae’n ddelfrydol ar gyfer grwpiau. 

Mae’r Front yn Aberafan yn cynnig byrgers 

Americanaidd, brechdanau a saladau i fwyta i 

mewn ac mae opsiwn gyrru trwodd. 

Cinnamon Kitchen yw un o fwytai Indiaidd mwyaf 

poblogaidd Port Talbot. 
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AWGRYMIADAU 
AM DEITHLENNI 
CORFFORAETHOL 
PROFIAD ANTUR AWYR AGORED Y 
CYMOEDD 
Gall grwpiau bychan aros i ffwrdd o’r mannau prysur, 

mwynhau cynnyrch lleol ar ei orau yn y Butcher’s yn yr Alltwen 

a Thafarn y Brit yng Nghwmafan, a threulio dyddiau’n cael eu 

herio gan gerdded ceunentydd a beicio mynydd yng Nghwm 

Afan, gyda gweithgareddau penodol i’r grŵp wedi eu creu 

gan Adventure Britain. 

TAITH DREFTADAETH PARC GWLEDIG 
MARGAM
Ymlaciwch ar daith dywys o Gastell Margam, cynhaliwch 

gyfarfodydd a chael te yn yr Orendy o’r 18fed ganrif ac 

ewch ar deithiau cerdded gwych drwy 500 erw o barcdir.  

Mwynhewch y diwylliant gyda thaith theatrig o gwmpas Abaty 

Margam a gwrandewch ar noswaith o straeon difyr gan storïwr 

lleol. Symudwch ymlaen i Gastell-nedd i ymweld ag Abaty 

Nedd, mynachdy Sistersaidd, cyn ymweld â Sgwd Rhyd-yr-

Hesg gerllaw.

Am ragor o wybodaeth fe welwch ragor o deithlenni a 

syniadau ar www.dramaticheart.wales
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TEITHIO
MEWN CAR NEU GOETS:  
Mae traffordd yr M4 yn rhedeg drwy’r rhanbarth, yn ogystal 

â’r A465. Mae’r ddau’n cysylltu’n hawdd gyda’r M50, yr M5 

a’r M6 felly mae’n hawdd cyrraedd o Lundain, Canolbarth 

Lloegr a gweddill y DU. Gallwch gael y diweddaraf ar gyflwr 

y traffig ar traffic.wales

HEDFAN: 
Mae’r sir o fewn cyrraedd hawdd i feysydd awyr Caerdydd, 

Bryste, Heathrow a Gatwick. 

AR Y TRÊN: 
Mae gorsafoedd prif lein yng Nghastell-nedd ac ym Mhort 

Talbot sy’n cysylltu’n uniongyrchol â gorsaf Paddington 

yn Llundain. Mae gan bob rhanbarth yn y DU gysylltiadau 

mynych naill ai’n uniongyrchol neu gydag un newid hawdd. 

AR FWS: 
I gael manylion am fysiau lleol yn yr ardal gweler  

traveline.cymru

https://traffic.wales/
https://www.traveline.cymru/#
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YMA I’CH 
HELPU 
Yma yng Nghalon Ddramatig Cymru rydym wrth ein bodd yn 

siarad am ein rhanbarth a’n pobl. 

Ein cenhadaeth yw eich helpu i greu’r profiad gorau posibl 

ar gyfer eich grŵp. 

Mae croeso i chi ein defnyddio fel adnodd lleol diduedd ond 

gwybodus. 

Cysylltwch â ni heddiw i ni gael dechrau cynllunio ymweliad 

eich grŵp i Galon Ddramatig Cymru. 

E-bostiwch contact@dramaticheart.wales neu ffoniwch  

(01792) 460200 yn ystod oriau swyddfa. 

Tîm Twristiaeth Calon Ddramatig Cymru 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot


