
CASNEWYDD

360°

www.newport.gov.uk/visiting



YDYCH CHI’N CREDU EICH BOD YN ADNABOD CASNEWYDD?

Mynedfa i gestyll y Gororau Cymreig a Chymoedd 
De Cymru sy’n gyfoethog eu treftadaeth.  
Tarddiad Camlas Mynwy ac Aberhonddu.

Dinas arfordirol lle mae’r Afon Gwy yn 
cwrdd ag Aber hardd yr Afon Hafren dim 
ond 18 milltir o’r ffin gyda Lloegr ac Ardal  
o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Maes hyfforddi Olympiaid a Pharalympiaid 
yn Felodrom Cenedlaethol Cymru a chartref 
Canolfan Datblygu Pêl droed Cenedlaethol Parc 
y Dreigiau

Amffitheatr Rufeinig ger Caerllion,  
y safle Rhufeinig mwyaf amrywiol a diddorol  
ym Mhrydain

Pontydd eithaf trawiadol gan gynnwys  
un o chwech yn unig o bontydd cludo’r byd  
sy’n weithredol

Wedi ei leoli ar Lwybr Arfordir 870 milltir  
Cymru a Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, 
gyda Gwlypdiroedd Casnewydd y RSPB,  
a hafan bywyd gwyllt, ar drothwy’r ddinas
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Campws prifysgol bywiog  
yng nghalon canol y ddinas

Dafliad carreg oddi ar yr M4, gyda gwasanaethau 
rheilffordd uniongyrchol o Lundain, Birmingham a 
Manceinion; o fewn cyrraedd hawdd i’r Bannau 
Brycheiniog ac o fewn dim i Gaerdydd

Treftadaeth nodweddiadol yn deillio o hanes 
Casnewydd fel porthladd oedd yn ffynnu ar un adeg, 
gan gynnwys Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu 
a’r Fenni a Thŷ Tredegar o’r 17eg Ganrif,  
eiddo godidog yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Prifddinas Golffio Cymru: Cynhaliodd 
Gwesty’r Celtic Manor Gwpan Ryder yn 2010  
ac mae 27 cwrs golff o fewn cyrraedd yn y car 
mewn 45 munud.

Paratowch i gael eich synnu

Gallai’r manylion newid.
Ni ellir dal Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am unrhyw wallau. Cyngor Dinas Casnewydd ©2020

Rodney Parade, cartref i Glwb Pêl Droed Sir Abertawe, 
tîm rygbi rhanbarthol Dreigiau Gwent Casnewydd a 
Chlwb Rygbi Casnewydd, yr unig dîm i guro’r crysau 
Duon o Seland Newydd yn ystod eu taith yn 1963 

CYNNWYS     Tudalennau

Prif Ddewisiadau 10-11

Treftadaeth 12-15

Chwaraeon 16-19

Teithiau Teuluol 20-23

Dŵr 24-27

Caerllion  

Rhufeinig 28-31 
 
Cerdded  
a Beicio  32-35

Bwyd 36-39

Gwybodaeth  

ddefnyddiol  40-41

Digwyddiadau  42-43

Mapiau 44-47 Dywedwch wrthon ni am eich ymweliad â Chasnewydd  tourism@newport.gov.uk

Pobl leol o bob cornel o’r  
byd sy’n hynod falch o’r ardal.



SAWL LLIW GWYRDD 
ALLWCH CHI DDOD O HYD 
IDDYN NHW?

GWLYPTIROEDD CASNEWYDD 5 1 . 5 4 6 ° G d , 2 . 9 6 1 ° G n

Gwlyptiroedd Casnewydd  Elaine Friend a Pat Holcombe, cerddwyr brwd

‘ Rydym bob amser yn teimlo ein bod wedi ail-adfer ein hegni ar ôl ymweliad â  
Gwlyptiroedd Casnewydd, beth bynnag fo’r tywydd. Mae’r golygfeydd dros Aber 
Hafren yn drawiadol ac mae digon o fywyd gwyllt i’w weld ar hyd y flwyddyn, fel titw 
barfog, tylluanod bach, pum math o degeirian a gwas y neidr a gloynod byw niferus.’

PERFFAITH AR GYFER: 
Cael gwared ar y gwe côr ac ymlacio yn y caffi gyda golygfeydd dros y warchodfa.

MAE’N DDA I WYBOD: 
Gallwch gerdded o ganol y ddinas ar hyd Llwybr Arfordir Cymru; mae o dan 3 milltir.

www.newport.gov.uk/naturereserves

Os ydych yn hoff o gael hoe yn y wlad  
yn bell wrth dorfeydd o bobl, dylai  
Casnewydd fod yn uchel ar eich rhestr  
o lefydd i ymweld â nhw. Ydy, mae’n ddinas. 
Ydy, mae’n fywiog o bobl a gweithgareddau.  
Ond mae ardal wledig Casnewydd yn 
gymharol fychan ac mae 70% o’r ardal, 
mewn gwirionedd, yn wledig. 

Felly, gwnewch y gorau o’r cysylltiadau 
trafnidiaeth ardderchog i’ch cael chi yma a 
mwyhewch eich man gwyrdd eich hunan sydd 
ond funudau o gyfleusterau canol y ddinas.

Mae gan y bobl leol eu hoff leoedd i ddianc 
iddyn nhw. Dyma rai argymhellion gwledig 
gan y rhai hynny sy’n gwybod. 

Gwylio adar yng Ngwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd

Goleudy Dwyrain Gwy 
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Camlesi Mynwy, Aberhonddu a’r Feni  
 Roger Frances, capten y môr dwfn
‘ Parciwch y car yng Nghanolfan Camlas Fourteen Locks ac ewch am dro yn hamddenol tuag at y 
gorllewin ar hyd y llwybr halio tuag at Cwmcarn. Rydych yn siŵr o basio wyneb cyfeillgar neu ddau.’

PERFFAITH AR GYFER: Ymuno â thaith gerdded ar Sadwrn cyntaf bob mis.
MAE’N DDA I WYBOD: Os ewch chi i’r dwyrain tuag at Gasnewydd, mae’r llwybr yn mynd i 
lawr yr allt. Ac mewn ychydig dros filltir rydych wedi cyrraedd Gwarchodfa Natur Allt-Yr-Yn. 
www.fourteenlocks.mbact.org.uk

Coedwig Coed Gwent Anne Underwood, un o’r trigolion lleol
‘ Mae gymaint o amrywiaeth yn y goedwig hynafol hon - y fwyaf yng Nghymru. Mae gymaint o 
lwybrau gwahanol i’w cymryd a chymaint i’w archwilio. Ac mae golygfeydd syfrdanol pan fod 
bylchau rhwng y coed

PERFFAITH AR GYFER:  Cerdded, beicio mynydd neu fwynhau picnic teuluol.
MAE’N DDA I WYBOD: Archwiliwch Goedwig Coed Gwent o Foresters’ Oaks  
(cyf. grid ST425949) lle mae maes parcio, meinciau picnic, safleoedd barbeciw a man agored 
o wair yn edrych dros gronfa ddŵr. Mae rhagor o lefydd parcio yn Cadira Beeches ar ben y 
mynydd (cyf. grid. ST428939). Mae mapiau fel arfer ar gael o beiriannau dosbarthu yn y meysydd 
parcio neu o Siop Bentref Pen-hw (Cyf. grid. ST407917)

www.woodlandtrust.org.uk/mediafile/100081485/wentwood-walks.pdf

Park     Belle Vue Rhiannon Thomas, un o’r trigolion lleol
‘  Mae’r parc Fictoraidd hwn funudau’n unig o ganol y ddinas ond mae’n teimlo fel byd arall. Mae 
rhaeadr dŵr, stondin band, ystafelloedd te a man chwarae i blant.’ 

PERFFAITH AR GYFER:  Darllen llyfr, mwynhau hufen ia a gwylio’r gwiwerod.
MAE’N DDA I WYBOD: Mae Park Beechwood, sydd hefyd ger canol y ddinas, yn darparu 
golygfeydd gwych ar draws y ddinas ag Aber Hafren. 

www.newport.gov.uk/parks
www.southwalesgardens.org

Cors Magor  Teresa Morgan, athrawes dan hyfforddiant
‘ Yr haf yw fy hoff amser o’r flwyddyn yng Nghors Magor, pan fydd y caeau yn llawn blodau lliwgar 
a gloynod byw. Mae ein plant yn mwynhau dilyn y Llwybr Gwas y Neidr a chwilio am greaduriaid y 
pyllau yn y corsydd’ 

PERFFAITH AR GYFER: Mynd am dro fel teulu mewn welis a diwrnodau hwyl i’r teulu nawr ac 
yn y man (gwiriwch y wefan am ddyddiadau).
MAE’N DDA I WYBOD: Mae Solutia Reserve – sydd hefyd dan reolaeth Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt Gwent – lai na deg munud yn y car o Gors Magor. 
www.gwentwildlife.org

CAMLAS FOURTEEN LOCKS 5 1 . 5 9 1 3 ° G d , 3 . 0 4 2 5 ° G n

Camlesi Mynwy, Aberhonddu a’r Feni
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Parc Belle Vue 



Dechreuodd Tiny Rebel mewn garej 
yng Nghasnewydd pan ddechreuodd 
Brad Cummings  
a Gazz Williams fragu cwrw  
cartref ar y penwythnosau.

MARCHNAD CASNEWYDD 5 1 ° 3 5 ′ 2 0 . 3 1 ″ N , 2 ° 5 9 ′ 4 6 . 2 4 ″ W
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Gan fod y bragdy wedi’i enwi yn Fragdy’r 
Flwyddyn y DU yn yr Her Gwrw Ryngwladol, 
mae Bar Tiny Rebel yng nghanol y ddinas 
yn ffynnu ac mae’r bwyd bron iawn mor 
boblogaidd â’r cwrw! Mae teithiau o’r bragdy 
a bar a’r bwyty enfawr sydd ar y safle newydd, 
wedi’i ehangu’n ddiweddar, wedi bod yn 
llwyddiant ysgubol ers iddo agor yn haf 2017, 
yn croesawu ymwelwyr a phobl sy’n dwlu ar 
Tiny Rebel ledled y byd.

Mae’r par yn credu mewn cwrw yfadwy blasus 
ac fel y dywed Brad, “dydyn nhw ddim yn 

cymryd eu hunain ormod o ddifri”.  
Gallwch ddisgwyl cwrw cyfyngedig hwyliog fel 
y marshmallow porter Stay-Puft ochr yn ochr  
â Chwtsh, Pencampwr Cwrw Prydain 2015, 
pan alwch chi heibio am beint. 
 
Oherwydd eu bwydlen newydd sy’n cynnwys 
‘Hot Mess’ – bwyd tafarn enwog o Quebec, 
pizzas gwych a’u byrgers enwog mae Tiny 
Rebel yn un o hoff dafarnau’r Stryd Fawr. 

Defnyddiwch eich ffôn symudol i gael 
mynediad i www.visitnewport.wales 
cofnodwch y rhif ar y logo neu sganiwch y 
cod QR isod ac fe wnewch chi ddarganfod 
rhywbeth am y lle hwnnw. Mae hefyd ar gael  
i ymwelwyr rhithwir gartref. 

Er mwyn gweld rhagor o straeon am 
Gasnewydd, defnyddiwch lwybr amlgyfrwng 
Newport Explorer. Edrychwch am yr 
arwyddion lliwgar a llachar ledled canol y ddinas 
ar adeiladau nodedig, safleoedd neu leoliadau 
hanesyddol sydd â stori ddiddorol i’w dweud.

Friars Walk



Mae Llong Ganoloesol Casnewydd yn llestr fasnach o’r pymthegfed ganrif a ddatgelwyd yng  
nghanol Casnewydd yn 2002. Cafodd y gwaith ar Ganolfan Theatr a Chelf Glan yr Afon ei  
oedi er mwyn galluogi’r gwaith cloddio, ac ers hynny mae’r pren wedi bod yn mynd trwy  
broses gadwraeth hir fel bod modd dangos y llong yn gyhoeddus. I ddysgu mwy am y llong  
gallwch ymweld â Chanolfan y Llong ar un o’r dyddiau agored rheolaidd.

www.newport.gov.uk/heritage     
www.fontb.org.uk 

Mae rhaglen brysur o ddigwyddiadau yng nghanol y ddinas, gan gynnwys 
Hanner Marathon blynyddol a Gŵyl Fwyd, a gemau cyson yn  
Rodney Parade. Gweler Tudalennau 42-43 am rai syniadau.DIGWYDDIADAU 

Adeiladwyd Castell Casnewydd yn y 1280au a 1290au gan Gilbert de Clare, Iarll Caerloyw. 
Mae gan yr ochr flaen ddramatig iddo sydd ger yr afon giât ddŵr yn y tŵr canolog, fel y gallai’r 
arglwydd gyrraedd â chwch. Yr unig enghraifft arall yw’r ‘Traitors’ Gate’ yn nhŵr Llundain.  
Rhwng y tyrrau cornel a chanolog roedd neuadd fawr a siambrau, a chadwyd yr holl gastell o 
fewn ffos llanw a wal gyrten. Fe’i diweddarwyd gan Ddugiaid Buckingham yn dy mawreddog 
gyda siambr dderbyn gampus dros y giât ddŵr, aeth a’i ben iddo ar ôl i’r trydydd Dug gael ei 
ddienyddio ym 1521. Yn y 19eg ganrif cafodd ei drawsnewid yn danerdy a bragdy, a heddiw  
mae’r safle ar agor i ymwelwyr ar gyfer digwyddiadau arbennig yn ystod y flwyddyn.

Casnewydd CASTELL

Strwythur rhestredig Gradd 1 sydd yn dal i gludo pobl a cherbydau dros Afon Gwy  
mewn gondola.

Pont 

GLUDO

Mae comedi, drama, dawns a phantomeim yn llenwi’r adeilad hwn drwy’r flwyddyn.

www.newportlive.co.uk 
Canolfan Celfyddydau  

A THEATR GER YR AFON

www.newport.gov.uk/visiting

Man addoli ers rhyw 700 mlynedd, hefyd yn adnabyddus fel Sant Woolos. Mae’r enw’n fersiwn 
Saesneg o Gwynllyw., y tywysog rhyfelwr o’r 5ed ganrif gyda gorffennol amheus a drodd yn hwyrach 
at Gristnogaeth. Mae plac ar ochr y prif lwybr i’r eglwys yn cofio’r deg Siartwr na enwyd a saethwyd 
yn farw yn ystod y gwrthryfel yng Nghasnewydd ar 4ydd o Dachwedd 1839, a’u claddu gan y milwyr 
ar yr un noson mewn beddau heb enwau arnynt.

Eglwys

GADEIRIOL CASNEWYDD 

Seibiant o’r prysurdeb, mae’n cynnwys canolfan wybodaeth leol gyda digon o syniadau am  
ddyddiau allan. Mynediad am ddim.

Amgueddfa ac 

ORIEL GELF CASNEWYDD 
www.newport.gov.uk/heritage

THEATR GLAN YR AFON 5 1 ° 3 5 ′ 1 8 ″ G d , 2 ° 5 9 ′ 3 7 ″ G n

Cartref cynnyrch blasus. Anrhegion Cymreig, siopiau coffi a brawdgarwch. Ar agor Llun-Sad

www.newport.gov.uk/marketMarchnad

CASNEWYDD

Mynd ar hyd y lle

Bws Casnewydd sy’n darparu gwasanaethau bws y ddinas, 
gan gysylltu gyda gwasanaethau cenedlaethol fel  

Megabus a National Express. 
www.newportbus.co.uk

Mae Casnewydd yn ddinas fryniog felly 
byddwch yn barod am fryniau a rhai 

golygfeydd gwych. Croeswch Bont Droed y 
Ddinas sydd fel craen er mwyn gweld y ddinas 

o’r lan ddwyreiniol, neu ewch tuag at ein 
rhan ni o lwybr Arfordir Cymru a mwynhau’r 

lleoedd agored a’r bywyd gwyllt. 
www.walescoastpath.gov.uk 

Mae llwybr beicio â’r rhan fwyaf ohono heb drafnidiaeth yn  
rhedeg ar hyd dwy ochr yr afon, gydag amrywiaeth o              

bontydd dros afon Gwy. 
Mae sawl llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn mynd trwy 

Gasnewydd a Chaerllion, gan gynnwys y Llwybr Celtaidd (llwybrau 4 
a 47) a llwybrau 49 a 88.”

 www.newport.gov.uk/events
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www.newport.gov.uk/visiting LLONG Ganoloesol 



CASNEWYDD drwy’r Oesoedd 

11eg – 12fed ganrif
Rhoddodd y Normaniaid 
yr enw cyntaf erioed i’w 
gofnodi ar y lle, Novus 
Bergus ac adeiladu’r castell 
cyntaf ar Stow Hill
www.cadw.wales.gov.uk

Yn 1136 ysgrifennodd 
Sieffre o Fynwy ei Historia 
Regium Britanniae lle 
disgrifiodd sut yr oedd y 
Brenin Arthur yn cynnal 
ei lys yng Nghaerllion. 
Arweiniodd hyn at 
awduron yn creu fersiynau 
newydd o’r chwedl ledled 
Ewrop i gyd.  
www.caerleon.net/history/
arthur/

11eg – 12fed ganrif
1066 Brwydr Hastings

1170 Dienyddio Thomas 
Becket, Archesgob 
Caergaint

16fed - 17eg ganrif
1536 -1540 Diddymu’r 
mynachdai gan Henry VIII

1605 Brad y Powdwr Gwn

1642-1651  
Rhyfel Cartref Lloegr

1665 Y Pla Du

1666 Tân Mawr Llundain

16fed - 17eg ganrif
Wedi ei leoli mewn parc 90 erw 
hardd yng Nghasnewydd, mae  
Tŷ Tredegar yn un o’r esiamplau 
gorau o blasty 17eg Ganrif 
Charles II ym Mhrydain. Roedd 
teulu’r Morganiaid, a ddaeth yn 
ddiweddarach yn arglwyddi Tredegar, 
yn byw ar y safle hwn o 1402 am 
dros 500 mlynedd. Dysgwch ragor 
am deulu’r Morganiaid, a ddaeth 
yn ddiweddarach yn Arglwyddi 
Tredegar, yn eu plasty o’r 17eg ganrif 
Tŷ Tredegar. Mae’r teulu’n cynnwys 
Syr Charles Morgan a ffurfiodd 
ddatblygiad y ddinas yn y 19eg ganrif 
ac Efan Morgan oedd yn  
anghyffredin ac oedd bia cangarŵ 
oedd yn dawnsio.  
www.newport.gov.uk/visiting

18fed Ganrif
Mae Casnewydd yn datblygu’n 
gyflym iawn wrth i haearn a 
glo o Gymoedd De Cymru 
gael eu hanfon ledled y byd 
o’r porthladd agosach sef 
Casnewydd.

Y ganrif gyntaf
Tua 75OC adeiladodd y 
Rhufeiniaid gaer enfawr yng 
Nghaerllion a fyddai’n gwarchod 
y rhanbarth hwn, cadarnle pellaf 
yr Ymherodraeth Rufeinig am 
dros 200 o flynyddoedd. Mae’r 
gweddillion mawr yn cynnwys 
amffitheatr, baddonau, barics 
a gwledd o ddarganfyddiadau 
yn Amgueddfa Lleng Rufeinig 
Cymru  
www.cadw.wales.gov.uk  
www.museumwales.ac.uk  
www.newport.gov.uk/caerleon

Y Ganrif Gyntaf 
Tua 43 OC  ymosododd y 
Rhufeiniaid ar Brydain. Yn y 
cyfnod hwn, roedd iaith y rhan 
fwyaf o Brydain wedi deillio o 
gangen o’r iaith Geltaidd sef 
y Frythoneg; datblygodd yn 
ddiweddarach yn Gymraeg, 
Cernyweg a Llydaweg.

6th Century
Tua 550 Yn ôl y chwedl 
trodd y Brenin Gwynllyw 
at Gristnogaeth a sefydlu 
man addoli lle mae Eglwys 
Gadeiriol Casnewydd. 
www.newport.gov.uk/visiting
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18fed Ganrif
Tua 1750  Y Gwrthryfel  
Diwydiannol yn dechrau

Hanes cynnar
Mae olion traed dynol 
Mesolithig Hwyr, sydd tua 
7,500 mlwydd oed, wedi eu 
darganfod, wedi eu cadw 
mewn clai ar hyd Gwast-
adeddau Gwent,  
ger Goldcliff.
Am ganrifoedd roedd y 
llwyth brawychus y Silwriaid 
a wrthsafodd oresgyniad y 
Rhufeiniaid yn byw yn 
yr ardal.

CASTELL CASNEWYDD 5 1 ° 3 5 ′ 2 6 . 1 2 ″ G d , 2 ° 5 9 ′ 4 1 . 3 1 ″ G n
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1939-1945 Mae sawl ergyd 
uniongyrchol o ymosodiadau 
bomio cyson, yn achosi 
difrod, niwed a marwolaeth. 
Ar Fai 28 1944 roedd Doc 
Alexandra yn llawn o longau; 
erbyn 4 Mehefin roedd yn 
wag wrth i’r llongau ffurfio 
rhan o fflyd ymosodiad 
D-Day.

21ain ganrif
2000 Sefydlwyd Gwlyptiroedd 
Casnewydd er mwyn darparu 
cynefin bywyd gwyllt i wneud 
yn iawn am golli’r gwelyau 
mwd ymhellach ar hyd Aber 
Hafren yn dilyn adeiladu 
Morglawdd Bae Caerdydd 
www.newport.gov.uk/visiting

21ain ganrif
2002 Derbyniodd Casnewydd 
statws ‘dinas’, fel rhan o 
ddathliadau Jiwbilî Aur 
Brenhines Elizabeth yr II.
2002 Wrth gloddio sylfaeni ar 
gyfer Canolfan Gelfyddydau 
Glan yr Afon, darganfuwyd 
corff llong fawr o’r 15fed ganrif. 
Wedi ei dyddio tua 1465, Llong 
Casnewydd yw’r llong fwyaf 
o’r cyfnod canoloesol hwyr i 
gael ei darganfod ym Mhrydain 
yn y blynyddoedd diweddar. 
Mae hi’n cael ei diogelu ar hyn 
o bryd a gellir gweld y prennau 
ar ddyddiau agored penodol.  
www.newportship.org 

19eg ganrif
1839 1839 Gwrthryfel yng 
Nghasnewydd fel rhan o fudiad y 
Siartwyr oedd yn mynnu rhyddid 
newydd gan gynnwys pleidlais i bob 
dyn dros 21.  Cafodd yr arweinwyr, 
gan gynnwys cyn faer Casnewydd 
John Frost, eu dedfrydu am 
deyrnfradwriaeth a’u cludo o  
Gas-gwent i Dir Van Dieman 
(Tasmania fodern). Parhaodd y 
Siartwyr ym Mhrydain i ymgyrchu 
dros ei ryddhau. Yn y pendraw 
cafodd bardwn a dychwelodd 
i Brydain, gan fyw tan ei fod yn 
97. Dilynwch lwybr y Siartwyr o 
gwmpas y ddinas ac ewch i ymweld 
ag Amgueddfa ac Oriel Gelf 
Casnewydd i ddod i wybod mwy.  
www.newport.gov.uk/visiting

19eg ganrif
1871  
Cyfreithloni undebau llafur

20fed Ganrif
1904  
Y Diwygiad Cymraeg 
Crefyddol 

1916  
Daeth Lloyd George yn 
Brif Weinidog. Y Cymro 
cyntaf i wneud hynny

20fed Ganrif
1905 Y dihangwr Harry Houdini’n dianc 
yn rhyfeddol o gell heddlu wedi ei chloi 
yn Neuadd y Dref.

1906 Agorwyd y Bont Gludo yn 
swyddogol gan Arglwydd Tredegar ar 12 
Medi wrth groesi o’r lan orllewinol i lan 
ddwyreiniol afon Gwy. Y noson honno 
goleuwyd y bont a thalodd cannoedd o 
bobl leol y doll o hanner ceiniog i groesi’r 
afon. Roedd hon yn fath ffasiynol o bont 
ar y cyfandir, a’r peiriannydd Ffrengig 
Arnodin gynlluniodd y tirnod urddasol 
hwn yng Nghasnewydd. Mae’r strwythur 
urddasol hwn sy’n un o chwech yn unig 
sy’n dal i gael eu defnyddio heddiw a 
gellir ei weld o dros 20 milltir i ffwrdd ar 
y ddwy ochr i Aber Hafren.

19eg ganrif
1812  Unodd Camlas 
Mynwy ac Aberhonddu gyda 
Chamlas Sir Fynwy i ffurfio 
un ddyfrffordd, dros 52 milltir 
o hyd. Cysylltodd gyda dros 
200 milltir o dramffyrdd ar 
gyfer ceffyl a chart er mwyn 
mynd â glo, haearn a chalch i 
borthladd prysur Casnewydd 
a threfi eraill yn Ne Cymru a 
Chanolbarth Lloegr. 
www.fourteenlocks 
.mbact.org.uk 

19eg ganrif
1805  
Lladdwyd Nelson mewn 
brwydr yn Nhraffalgar
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EGLWYS GADEIRIOL SANT GWYNLLYW   5 1 ° 3 4 ′ 5 9 ″ G d , 2 ° 5 9 ′ 5 5 ″ G n

CASNEWYDD drwy’r Oesoedd 
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21ain ganrif
2012  
Y Frenhines Elisabeth II 
yn dathlu’r Jiwbilî Diemwnt

2015  
Adnewyddu canol y ddinas

2019  
Agor Canolfan  
Gynadledda Ryngwladol  
Cymru 2019
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Gwesty’r Celtic Manor 
Mae’r gwesty wedi croesawu 
ymwelwyr o bedwar ban y 
byd gan gynnwys
arlywyddion a Theigr!

GWESTY’R CELTIC MANOR 5 1 ° 3 6 ′ 1 1 ″ G d , 2 ° 5 5 ′ 5 7 ″ G n
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Mae’r Lleoliad yn cynnwys tri gwesty, dau 
sba, chwe bwyty, tri chwrs golff penigamp, 
dau glwb golff a gwlad, cwrs rhaffau uchel, 
golff antur, tag laser, saethyddiaeth a  
chanolfan gynadledda amlbwrpas. 

Ymwelodd Tiger Woods a golffwyr gwych 
eraill â’r lleoliad sydd o safon ryngwladol 
pan gynhaliwyd Cwpan Ryder 2010 yno,  

a daeth arweinwyr byd o 60 o wledydd i  
Uwchgynhadledd NATO yma yn 2014.

Yn 2019, bydd Canolfan Gynadledda  
Ryngwladol Cymru ar y safle, a bydd digon 
o le i 5,000 o bobl mewn coetir  
heddychlon, yn agos iawn at yr M4.

www.celtic-manor.com

Mae Gwesty’r Celtic Manor yn westy sy’n cynnig yr adnoddau golff,  
spa a hamdden o’r radd flaenaf yng Nghasnewydd. 

Gyda Chasnewydd yn cynnal llawer o ddigwyddiadau ar galendr 
chwaraeon prysur Cymru, mae llawer o gyfleoedd i bobl sy’n 
mwynhau chwaraeon wylio a chymryd rhan. Yn benodol, mae 
llwyddiant diweddar tîm Sir Casnewydd yng  Nghwpan yr FA wedi 
ysbrydoli cefnogwyr lleol.

Mae Marathon Cymru Casnewydd ABP, 
y digwyddiad cyfranogiad torfol pellter 
marathon cyntaf yng Nghymru yn ymuno 
â Hanner Marathon Dinas Casnewydd 
Admiral sydd wedi bod yn cael ei gynnal 
am flynyddoedd.  Mae’r llwybr yn un o 
gyrsiau marathon cyflymaf a mwyaf fflat 
y DU, yn mynd heibio nifer o dirnodau, 
pentrefi canoloesol prydferth a chanol 
dinas Casnewydd a adnewyddwyd yn 
ddiweddar.  

Mae Casnewydd wedi cynnal Cyfres 
Bocsio’r Byd a’r Daith o Brydain a 
digwyddiadau beicio ffordd Felothon yn 
ddiweddar.  Roeddem yn falch o gynnal 
Gemau Trawsblaniad Prydain 2019 ac 
mae hyd yn oed camp y brenhinoedd - 
polo - yn cael ei gynnal yng Ngwesty’r 
Celtic Manor

www.newportwalesmarathon.co.uk 

Sir Casnewydd yn erbyn Manchester City
16 CHWEFROR 2019 CIC GYNTAF  5.30PM

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru 

DIGWYDDIADAU
NEWPORT.GOV.UK/WHATSON

#Un Clwb Un Wlad  



RODNEY PARADE 5 1 ° 3 5 ′ 1 8 ″ N , 2 ° 5 9 ′ 1 6 ″ W

Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint 

Rodney Parade

Parc Ddraig
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Prif ganolfan golff Cymru yw Casnewydd. Mae 
yno 27 cwrs golff o fewn pellter gyrru byr. Mae’r 
ddinas hefyd ar ben y gynghrair yng nghyd-destun 
chwaraeon eraill gan ennill enw da am ragoriaeth 
mewn hyfforddiant a pharatoad chwaraeon. Mae’r 
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd 
a’r Ganolfan Datblygu Pel Droed Cenedlaethol 
ym Mharc y Ddraig yn denu hyfforddwyr safon 
byd eang a’r rhedwyr a chwaraewyr ifanc gorau. 
Cynhaliodd y felodrom - Un o ddim ond chwech  
- Tîm y DU a thîm Paralympaidd y DU wrth iddyn 
nhw baratoi ar gyfer gemau Llundain 2012 a Rio 
2016, a chroesawi timau beicio Paralympaidd o 
Awstralia ag UDA ddewisodd Casnewydd fel eu 
canolfan hyfforddi.

 www.newportlive.co.uk

Yn stadiwm Rodney Parade sy’n dal 9000 ar 
lan ddwyreiniol Afon Wysg, gallwch gefnogi tîm 
pêl droed Sir Casnewydd sydd wedi atgyfodi, 
tîm rygbi lleol Casnewydd neu’r tîm rygbi 
rhanbarthol Dreigiau Casnewydd Gwent. 

www.newport-county.co.uk

www.blackandambers.co.uk 

www.dragonsrugby.wales

The Ryder Cup



Mae gwlypdiroedd rhyfeddol Casnewydd yn cynnig llwybrau natur, lle chwarae i blant, canolfan 
ymwelwyr a chaffi a rhaglen drwy gydol y flwyddyn o weithgareddau sy’n cynnwys trochi mewn 
pwll a gwneud teclynnau bwydo adar. Mynediad am ddim.

www.newport.gov.uk/naturereserves

I weld moch bach annwyl, cwningod anwes, i farchogaeth ceffylau, tractors a llawer mwy ewch  
i barciau fferm Casnewydd - Parc Fferm Walnut Tree a Pharc Fferm Cefn Mabli. 
www.walnuttreefarmpark.com  
www.cefnmablyfarmpark.com 

DYDDIAU YMARFEROL

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd (mynediad am ddim) yn lle da i ddechrau gweld 
pethau. Peidiwch â cholli allan ar yr ardal blant yn yr Oriel Gelf a’r drysau ‘tylwyth teg’sy’n  
cuddio o amgylch yr Amgueddfa.
www.newport.gov.uk/heritage 
www.visitnewport.wales  

Dringwch 177 troedfedd i’r llwybr cerdded uchel ar y Bont Gludo hanesyddol er mwyn cael 
golygfeydd anhygoel o’r ddinas neu ewch yn y gondola wrth iddo groesi’r Afon Gwy  
(mae’n cario ceir, beiciau a cherddwyr).    
www.newport.gov.uk/heritage
www.fontb.org.uk     

DYDDIAU O WELD PETHAU DIDDOROL

Dilynwch y llwybr beicio 4 milltir, sydd heb drafnidiaeth y rhan fwyaf o’r ffordd, o ganol y ddinas i 
dref Rufeinig Caerllion lle mae digon i’w archwilio.  

Pam na wnewch chi drio saethyddiaeth, gof antur, laser combat neu gwrs antur rhaffau yng 
Ngwesty’r Celtic Manor www.celtic-manor.com Neu beth am rasio cynhyrfus, cyflym iawn 
yn Supakart  www.supakart.co.uk  Tel. 01633 280808

DYDDIAU EGNIOL
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CYLCHFFORDD DAN DO GO-CART SUPAKART  5 1 . 5 7 2 0 2 8 ° N , - 2 . 9 4 8 3 8 8 ° W

YDYN NI YNA ETO?



Mae rhywbeth yn digwydd drwy’r amser yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon gan 
gynnwys ffilmiau, sioeau, gweithdai ac arddangosfeydd. www.newportlive.co.uk/riverfront  

Beth am drio’r pwll yng Nghanolfan Casnewydd neu dreulio ychydig o oriau ym Mhentref Chwaraeon 
Cenedlaethol Casnewydd lle mae nofio, badminton, tenis dan do ac ardal chwarae feddal. 

www.newportlive.co.uk

DYDDIAU GWLYB

DYDDIAU DARGANFOD

Ewch i fwydo’r hwyaid yng Nghanolfan Camlas Fourteen Locks ac ewch am dro ar hyd Camlasau 
Sir Fynwy, Aberhonddu a’r Fenni. Mynediad am ddim. www.fourteenlocks.mbact.org.uk 

Mwynhewch bicnic yn y 90 acr o barcdir (mynediad am ddim) sydd o gwmpas Tŷ Tredegar.  
Mae ardal chwarae i blant, llwybrau ar hyd y llyn a chaffi 
www.nationaltrust.org.uk/Tredegar-house 

Dyma ragor o syniadau awyr agored www.50things.org.uk

DYDDIAU HEULOGDYDDIAU DA ALLAN ...o’r ty i bob math o 
deulu ar bob math  

o ddyddiau. 
Yn cynnwys dyddiau allan  

yn rhad ac am ddim!

Rhai o’r gweithgareddau yn unig yw’r gemau bwrdd Rhufeinig, gwisgo i fyny, deunyddiau celf a 
chrefft a chwisiau sydd ar gael ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol yn Amgueddfa’r Lleng 
Rhufeinig yng Nghaerllion. Mynediad am ddim. www.museumwales.ac.uk/roman

Dysgwch am fywyd i fyny’r grisiau ac i lawr yn y plasty o’r 17eg ganrif Tŷ Tredegar a’i rôl 
ddiweddar fel lleoliadau teledu ar gyfer Dr Who, Torchwood a Sherlock.

www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house 

AMGUEDDFA AC ORIEL GELF CASNEWYDD 5 1 ° 3 5 ′  8 . 8 8 ″ G d , 2 ° 5 9 ′ 3 6 . 6 ″ G n
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Ychwanegwch 
Ddwr 
Fel y gallwch ddweud o’i enw, mae dwr yn ganolog  
i feddylfryd Casnewydd. Mae’n rhan mor hanfodol  
o ddyfodol y ddinas ag oedd i’w orffennol. Heddiw mae 
dwr yn allweddol i rai o leoliadau mwyaf rhyfeddol y 
ddinas a’r golygfeydd gorau. 

Afon Gwy
Anadl einioes Casnewydd yw Afon Gwy, 

sy’n dechrau dros 60 milltir i ffwrdd yn 

y Bannau Brycheiniog ac sy’n rhannu’r 

ddinas yn ddwy. Yn ardal Ddynodedig 

o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, 

mae cynefinoedd sy’n gyfoethog mewn 

bywyd gwyllt ar ei hyd i gyd. Ar hyd 

glan yr afon mae gweddillion bychain 

Castell Casnewydd, a’r fan hon oedd, yn 

hanesyddol, yn brif borth i Dde Cymru.

Wrth adeiladu Theatr a Chanolfan 

Gelfyddydau Glan yr Afon, darganfuwyd 

corf llong fasnachu fawr o’r 15fed ganrif 

yng nglan yr afon; mae ar hyn o bryd yn 

cael ei gadw. Yn 2011, darganfuwyd harbwr 

Rhufeinig yn ystod cloddio yng Nghaerllion, 

sy’n dynodi pwysigrwydd yr afon Gwy 

wrth gysylltu’r gaer hon a gweddill yr 

Ymherodraeth Rufeinig.

www.newportship.org  
www.newport.gov.uk/caerleon

Llwybr Arfordir Cymru 
Rhaid i chi wneud hyn. Does dim rhaid i chi 

gerdded milltiroedd ond ni ddylech golli’r 

golygfeydd sydd, ar ddiwrnod clir,  

yn ymestyn ar draws Aber Hafren i Wlad 

yr Haf. Yn fewndirol, tu ôl i wal y môr, mae 

gwastadrwydd Gwent, tirwedd ffrwythlon  

a gwastad gafodd ei adennill o’r môr yn 

llawn pentrefi hynafol. 

www.newport.gov.uk/walk

TŶ TREDEGAR 5 1 ° 3 3 ′ 4 3 . 2 5 ″ G d , 3 ° 0 2 ′ 0 3 . 4 4 ″ G n

Llyn Hwylio Tŷ Tredegar 25



HANES ERCHYLL

Ym 1607 cafodd tua 200 milltir 
sgwâr o dir ar hyd arfordir De 

Cymru lifogydd sydyn a chafodd 
pentrefi cyfan eu golchi i ffwrdd. 

Mae’r eglwys yn Whitson yn dangos 
plac am y swnami posibl hwn ac mae 
gan eglwys Redwick farc llifogydd ar 

y porth deheuol.

YCHYDIG O FOETHUSRWYDD

Mae twb poeth ar ben Goleudy 
Gorllewin Brynbuga ac mae 

Gwesty’r Celtic Manor wedi eu 
dyfarnu â Spa gwesty gorau’r DU 
2015, gan Spa Traveller Awards.

www.westusklighthouse.co.uk
www.celtic-manor.com

Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu a’r Fenni
Yn gyn wythïen ddiwydiannol, mae’r ddyfrffordd heddychlon hwn yn llifo, bron yn anweledig 
mewn i’r ddinas. Y lle gorau i fynd yn agos ato yw Canolfan Gamlas Fourteen Locks.

www.fourteenlocks.mbact.org.uk  

Gwlyptiroedd Casnewydd
Gwelyau cyrs, morfa, gwelyau mwd, sianeli dwr. Nefoedd i ditw barfog, pibydd y mawn, crëyr 
bach copog, a llawer mwy o rywogaethau. Eithaf arbennig i bobl hefyd. Pan agorodd Kate 
Humble, sy’n ddarlledwraig ac yn naturiaethwr, y Ganolfan Ymwelwyr dywedodd: ‘Gallwch fod yng 
nghanol y golygfeydd mwyaf hardd o fewn munudau o adael canol dinas Casnewydd. Mae un ymweliad 
wir yn dod â chi’n agosach at natur.’    www.newport.gov.uk/naturereserves

Pontydd
Mae’n annatod, ble bynnag y mae dŵr, mae pontydd. Yng Nghasnewydd fe ddowch chi o hyd i 
saith pont dros Afon Gwy gan gynnwys y Bont Gludo Casnewydd Gradd I sydd wedi ei rhestru 
a Phont George Street - pont rhaff gyntaf y DU. Yr ychwanegiad fwyaf newydd yw Pont Droed 
Dinas Casnewydd; perfformiwyd y cerddediad gwifren uchaf erioed yn Ewrop yma yn 2010.

Y BONT GLUDO 5 1 ° 3 4 ′ 1 4 ″ N , 2 ° 5 9 ′ 9 ″ W

Oeddech chi’n gwybod?

Mae gan Gasnewydd yr amrediad 
llanw uchaf o bob dinas yn y byd - 

bron i 50 troedfedd.

Oeddech chi’n gwybod?

Yn 2014, dathlwyd canmlwyddiant 
agor Doc y De. O 1914 roedd 
Casnewydd yn gallu rhoi lle i’r 
llongau mwyaf yn y byd, gan 

ymdrin ag allforion haearn a glo 
o Gymoedd De Cymru. Erbyn 

hyn mae’r porthladd yn arbenigo 
mewn metelau, ailgylchu ac egni 

adnewyddol, ac mae llongau 
mordaith yn galw yma.

Pont y DdinasPont Droed y Ddinas Pont y DrefY Bont Gludo
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Oeddech chi’n gwybod?

Llong Ganoloesol Casnewydd 
yw’r enghraifft fwyaf cyflawn o 

lestr hwylio o’r bymthegfed ganrif 
a ganfuwyd erioed.

STEMAR OLWYN MOR 
OLAF Y BYD 

Mae’r Waverley yn gwneud 
tripiau dyddiol o Dde Cymru bob 

blwyddyn. Caiff teithwyr eu casglu ar 
fws o Gasnewydd i ymuno â’r llong 

ym Mhenarth. 

www.waverleyexcursions.co.uk



IMae’r amser yna wedi cyrraedd eto. Mae Dai Price  
yn gwisgo ei wisg gladiator i ‘ymladd’ yng Nghaer 
Lleng Rhufeinig Rhisga, gaiff ei adnabod nawr fel 
Caerllion. Mae e wedi bod yn ymarfer yn galed ac 
mae’n anelu at dderbyn cefnogaeth y dorf felly dylai 
gwrthwynebwyr heddiw fod yn nerfus iawn.

Ewch i ymweld ar ddyddiau tawelach a 
chewch weld Dai a’i dim yn helpu ymwelwyr i 
ddarganfod yr holl drysorau yn yr Amgueddfa 
Lleng Rhufeinig Cenedlaethol, gan gynnwys y 
darn o ysgrifennu hynaf sydd wedi ei gofnodi 
yng Nghymru a chasgliad disglair o emwaith.

Wedi ei sefydlu yn 75CC, Rhisga oedd 
cadarnle pellach yr Ymherodraeth Rufeinig 
ac ail bencadlys y Lleng Awgwstaidd o 5,000 
o bobl oedd yn ceisio tawelu’r llwythi lleol 
ffyrnig a gwarchod y rhanbarth am y ddau gan 

mlynedd nesaf. Roedd yn un o dair caer lleng 
barhaol yn unig ym Mhrydain ac, yn wahanol 
i safleoedd yng Nghaer ac Efrog sydd wedi 
eu claddu’n ddwfn neu wedi eu haflonyddu, 
mae’r gweddillion yng Nghaerllion yn 
gorwedd da dir agored sy’n gwneud y 
broses o archwilio’n gymharol syml. Felly 
mae archeolegwyr yn parhau i wneud 
darganfyddiadau (fel y dangosir yn rhaglen 
Sianel 4 Time Team) ac mae ymwelwyr yn 
colli eu hunain wrth iddyn nhw chwilota yn 
safleoedd anhygoel Caerllion.

Yn ogystal â bod yn gladiator o’r ganrif 1af, her arall Dai yw bod yn Rheolwr 
Amgueddfa o’r 21ain ganrif. Arweiniodd ei angerdd at ddod â hanes yn fyw 
at gyflwyno digwyddiadau ail-greu brwydr achlysurol yn yr Amgueddfa Lleng 
Rufeinig Genedlaethol yng Nghaerllion. Aiff cywirdeb hanesyddol law yn llaw 
â’i ysfa i ddal cynulleidfa oherwydd, meddai Dai, ‘y mwyaf diddorol yr ydych 
chi, y mwyaf fydd y gynulleidfa’n ymgysylltu â chi’. Felly disgwyliwch gladiators 
benywaidd yn ogystal â rhai gwrywaidd.
Yn bennaf, byddwch yn barod am gyfranogiad y gynulleidfa; dewiswch ffefryn  
a dewch i gynorthwyo!

AMGUEDDFA LLENG RUFEINIG CYMRU  5 1 ° 3 6 ′ 3 6 . 1 8 ″ N , 2 ° 5 7 ′ 1 9 . 0 4 ″ W

Gladiatoriaid Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru 
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Ai Caerllion yw Camelod?

Mae Caerllion yn dref arwyddocaol yn stori’r Brenin Arthur: yn ôl y chwedl Caerllion 
oedd y cyntaf o lysoedd y Brenin Arthur, a’r amffitheatr, yn ôl yr hanes, yw safle’r Ford 
Gron. Y clerig Cymreig  Sieffre o Fynwy o’r 12fed ganrif osododd y sylfaeni ar gyfer y 
chwedl Arthuraidd yn ei lyfr poblogaidd Historia Regum Britanniae, oedd, meddai, yn 
gyfieithiad o lawysgrif hynafol Geltaidd yn rhoi manylion am frenhinoedd Prydain.

Teimlwyd dylanwad ei waith ledled Ewrop a thyfodd wrth i’r canrifoedd basio gan 
ysbrydoli awduron dylanwadol fel Alfred Lord Tennyson a Thomas Mallory. Mae dylanwad 
y chwedl yn parhau heddiw gyda cherfluniau Arthuraidd yng Nghanolfan Celf a Chrefft  
y Ffwrwm  
www.ffwrwm.co.uk  
ac ar hyd llwybr y cerflun o gwmpas y dref. 

www.newport.gov.uk/caerleon

www.caerleon.net

Dilynwch y llwybr treftadaeth i ddod o hyd i hyd yn oed ragor am y dref fach ryfeddol hon.  
www.peoplescollection.wales/trails/378427 

Caerllion RHUFEINIG
Mae’n hawdd treulio diwrnod yn y dref hyfryd hon, gyda hanes o amgylch 
bob cornel.  Mae yma siopau annibynnol, canolfan celf a chrefft, bwytai, 
siopau coffi a thafarndai hanesyddol, a’r cwbl o fewn pellter 
cerdded rhwydd

Archwilio Caerllion Rhufeinig

•  Canllaw llwybr Caerllion Rhufeinig. Am daith fideo o Gaerllion gan y canwriad Flavius Rufinus 

ewch i www.peoplescollection.wales/trails/378427 

•  Yr Amgueddfa Lleng Rhufeinig Genedlaethol. Amgueddfa sy’n croesawi’r teulu i gyd gyda 

rhaglen digwyddiadau amrywiol. Mae’r gweithgareddau yn amrywio, felly gwiriwch y dyddiadau.

www.museumwales.ac.uk/roman

•  Barics Rhufeinig oedd yn cadw 6,000 o filwyr. Dyma’r unig farics sydd i’w gweld un unrhyw le yn Ewrop.

•  Mae technoleg Ddigidol Baddondai’r Gaer yn arddangos yr ystod o gyfleusterau yn y ‘canolfan 

hamdden’ Rhufeinig ryfeddol hon.

•  Yr Amffitheatr Rhufeinig mwyaf cyflawn ym Mhrydain, daeth y ganolfan yn adnabyddus fel Bord 

Gron y Brenin Arthur yn y Canoloesoedd    www.cadw.wales.gov.uk

CAER A BADDONAU RHUFEINIG CAERLLION 5 1 ° 3 6 ′ 3 6 ″ N , 2 ° 5 7 ′ 1 4 . 4 ″ W

Wal Gaer Rufeinig Baddonau Rhufeinig Golygfa Awyr Efelychiedig o Gaer Rufeinig Isca
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LWYBR ARFORDIR CYMRU 5 3 ° 1 2 ′ 3 9 . 6 ″ G d , 3 ° 0 ′ 5 7 . 6 ″ G n

Beicio ar hyd Camlas Sir Fynwy,  
Aberhonddu a’r Fenni 

Mae pob ffordd
yn arwain
at Gasnewydd 
Gan ei fod yn borthladd ers y canoloesoedd, nid yw lleoliad strategol Casnewydd lle mae Afon 
Gwy yn llifo mewn i Aber Hafren yn ddamwain. Mae ei leoliad allweddol lle mae’r afon, camlas, 
ffyrdd a rheilffyrdd yn uno yn ei wneud yn ganolfan wych ar gyfer cerdded a beicio. Ac mae 
teithio i Gasnewydd i ddechrau ar eich taith hamdden yn hawdd; mae’r M4 yn mynd o gwmpas y 
ddinas ac mae’r rheilffordd yn cysylltu’n uniongyrchol â Llundain, Birmingham a Manceinion.

Cerdded

Mae llwybrau hir llinol, gan gynnwys taith 
gerdded 48 milltir Dyffryn Gwy a thaith 
gerdded 27 milltir Dyffryn Sirhowy. Os oes 
llai na diwrnod gynnych, mae ystod eang o 
lwybrau cylchol, rhai ohonynt yn gysylltiedig â 
Llwybr Arfordir Cymru sy’n mynd trwy galon 
y ddinas:

‘ Am beth gwych: i gerdded hyd gyfan 
arfordir gwlad, olrhain pob twll a chornel 
ac wyneb clogwyn, pant ac aber ohono. 
Pa ffordd well o wir werthfawrogi siâp - 
ac enaid - cenedl?’ Lonely Planet

Mae’r llwybr 23-milltir trwy Gasnewydd yn hynod o amrywiol, o warchodfa natur i lan yr afon yn 
y ddinas. Pa ran fyddwch chi’n ei ddewis?
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Ar gyfer haneswyr 
Mae Taith Gylch y Bont Haearn  

(2.8 milltir) yn dilyn ôl troed y Morganiaid  

(Arglwyddi Tredegar yn ddiweddarach),  

un o deuluoedd mwyaf pwysig Cymru

I deuluoedd ifanc
Mae Teithiau bychain i Draed Bychain yn set 

o ddeg llwybr byr gyda digon o ddiddordeb ar 

gyfer y teulu.

Ar gyfer golygfeydd 
godidog. 
Mae gan Daith Gerdded Mynydd  

Caerleon ac Aberhonddu (3.7 milltir) ambell 

i fan serth ond y mae werth y cwbl.  

Mae naw llwybr iach arall.

Am ddiwrnod cyfan
Taith Gerdded Gylchol Langstone-Pen-hw   

(8.7 milltir). Mae’n un o ddeg Taith Gerdded 

Wledig yn ardal wledig Casnewydd.

I’r rhai sy’n caru  
bywyd gwyllt.
Mae Taith Gerdded Gylch Lefelau  

Gwent  (7.5 milltir) yn dechrau yn  

Gwlyptiroedd Casnewydd.

FELODROM CENEDLAETHOL CYMRU GERAINT THOMAS 5 1 ° 3 4 ′ 2 6 . 6 2 ″ G d , 2 ° 5 7 ′ 2 6 . 0 6 ″ G n

www.newport.gov.uk/walk

Gellir lawrlwytho mapiau a 
disgrifiadau taith ar gyfer yr holl 

deithiau cerdded hyn o 

Beicio

Mae sawl llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn mynd trwy Gasnewydd gan gynnwys y 
Llwybr Celtaidd o’r dwyrain i’r gorllewin 377 milltir (llwybrau 4 a 47) a llwybr halio’r gamlas 
20 milltir o’r Fenni i Fannau Brycheiniog (llwybr 49). Mae’n hawdd iawn ymweld â llawer o 
atyniadau’r ddinas ar feic gyda llwybrau di-draffig o ganol y ddinas i dref Rufeinig Caerllion 
ac i Ganolfan Camlesi Fourteen Locks, ynghyd â Llwybr Feicio Gylchol Glannau’r Afon. 
Lawrlwythwch map beicio o’r ddinas a’r ardal o: 
www.newport.gov.uk/visitleaflets

Yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas gallwch roi cynnig ar feicio trac. Dylech 
gynllunio ymlaen llaw a bwcio – ffôn 01633 656757. 
I gael manylion am sesiynau blasu a chyrsiau i ddechreuwyr:
www.newportlive.co.uk 
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Gwnaed yng NGHASNEWYDD 
Anthony Tilbury
Rheolwr, The Moody Sow, 
Parc Fferm Cefn Mabli 

‘Blasu yw’r cwbl - ein cynnyrch ni a chynnyrch  
y gystadleuaeth. Dw i’n chwilio o hyd am y 
gorau o ran blas ac ansawdd.’  
Dyna sut mae Anthony Tilbury yn disgrifio 
ei waith yn The Moody Sow, siop fferm 
wedi ei hadeiladu’n bwrpasol y mae’n ei 
rhedeg ar fferm y teulu ar gyrion gwledig 
Casnewydd.

Am weddill yr amser mae’n sgwrsio gyda 
chwsmeriaid am fwyd, gan egluro beth sydd 
yn y selsig, sut maen nhw’n pobi eu bara a 
pha bastai maen nhw’n eu gwneud heddiw. 

‘Rydym yn anelu at fod yn siop fferm bwysig, yn 
arddangos y gorau o ran bwyd a diod artisan 
sydd gan Gymru a’r ardal o gwmpas i’w gynnig,   
meddai Anthony. 

www.moodysow.com
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Mae bwyd yng Nghasnewydd yn eclectig.  
Mae gan farchnad dan do Casnewydd 
ddilyniant lleol ffyddlon ac mae’r Ŵyl 
Fwyd flynyddol wedi rhoi momentwm 
i gynhyrchwyr a manwerthwyr yn y 
rhanbarth. Mae sawl tafarn yng nghanol 
y ddinas sy’n llawn cymeriad, fel Ye Olde 
Murenger House, eiddo hanner coediog 
Tuduraidd ac un o adeiladau hynaf 
Casnewydd, a’r Lamb Inn sy’n 150 oed ond 
yn llawn bywyd. 

Mae Bar Tiny Rebel wedi ymestyn cynnig 
canol y ddinas gyda’i steil gyfoes a’i gwrw 
wedi’i gynhyrchu’n lleol. 

Mae sawl sefydliad yn y ddinas wedi ennill 
gwobrau, gyda Gwesty’r Priory, Caerllion yn 
cadw ei hacolâd ‘Bwyty Gwesty Gorau’ yng 
Ngwobrau Bwyd Cenedlaethol Cymru 2019 

am yr ail flwyddyn.

www.thepriorycaerleon.co.uk 

Dau fusnes sydd ag amser oedd cyffrous o’u 
blaenau yw The Moody Sow  
a’r The Waterloo Hotel & Bistro.

PARC FFERM CEFN MABLI 5 1 . 5 4 6 6 8 4 G d , - 3 . 1 1 1 8 4 7 ° G n
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Bob Evans
Perchennog, The Waterloo Hotel & Bistro

Wedi ei leoli ar ben gorllewinol y Bont Gludo, mae gan y dafarn restredig Gradd II hon arferai 
fod yn dafarn y dociau hanes lliwgar a bar llawn teils lliwgar. Cafodd ei hadeiladu yn y 1870au pan 
oedd Casnewydd yn un o’r porthladdoedd mwyaf prysur yn y byd. Y bar, yn wreiddiol, oedd 
un o’r rhai hiraf yn y byd ac yn ôl y sôn roedd yn gwerthu mwy o alcohol nag unrhyw dafarn 
arall. I’r dyn busnes lleol Bob Evans, a’i prynodd pan oedd mewn cyflwr adfeiliedig yn 2007, mae 
wastad wedi bod yn ‘adeilad hardd, llawn cymeriad a digon o straeon i’w hadrodd’. Nawr ei fod 
yn westy gyda 21 ystafell a bwyty prysur, roedd angen gweledigaeth a dyfalbarhad mawr wrth ei 
adnewyddu. Mae’r nodweddion hyn yn sicr yn perthyn i Bob. Yn union fel y Waterloo,  
mae’n unigryw. 

www.thewaterloohotel.co.uk

Ble i fwyta
O gaffis bychain i dafarnau traddodiadol, 
o lefydd bwyta o Fôr y Canoldir i fwytai 
Indiaidd, cewch chi ddigon o ddewis yn 
www.newport.gov.uk/eatingout

Caerllion,  
Mae gan Gaerllion, sydd y tu allan i ganol 
dinas Casnewydd, ddewis da o lefydd bwyta 
annibynnol, o gaffis traddodiadol a modern i 
dafarndai hanesyddol a bwytai.

Bwyta gwych
Mae Gwesty’r Celtic Manor yn cynnig profiad 
gwledda arbennig gyda’i ddewis gwych o saith 
bwyty.  
www.celtic-manor.com

Mae gam un o dafarnau annibynnol mwyaf 
cyffrous Casnewydd, bar a chegin y Ridgeway 
ymrwymiad i fod yn dymhorol a defnyddio 
cynnyrch lleol ac yn sgil hyn mae wedi ennill 
argymhelliad yn yr AA Pub Guide a Gwobrau 
yr Open Table Diners’ Choice.
www.storyinns.com

Gwyl Bwyd a Diod 
Casnewydd 
Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn digwydd bob 
Hydref a’i noddwr yw’r bachgen lleol Hywel 
Jones, sydd nawr yn gogydd seren Michelin yn 
Lucknam Park, ger Caerfaddon.
‘Mae’r ŵyl yn golygu llawer iawn i mi a’m teulu. 
Mae’n arddangos beth sydd gan Gasnewydd i’w 
gynnig,’ meddai Hywel. Ei hoff rôl yn ystod yr 
Ŵyl yw beirniadu’r gystadleuaeth cogydd yn ei 
arddegau.‘I mi, dyna’r uchafbwynt.’’ 
www.newportfoodfestival.co.uk

THE WATERLOO HOTEL & BISTRO 5 1 . 5 7 1 0 1 4 ° G d  - 2 . 9 8 9 5 7 7 ° G n
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Cyrraedd yma
Mae Casnewydd yn rhyfeddol o hawdd i’w gyrraedd, pa ffordd bynnag 
y byddwch yn penderfynu teithio.

Car Gallwch gyrraedd Casnewydd o’r M4.  Os ydych yn teithio o Loegr ar draws Pont Hafren 
(M48) neu Bont Tywysog Cymru (M4), cofiwch nad oes tollau ar y ddwy bont yma bellach.

Bws Mae’r orsaf fysiau yng nghanol y ddinas.
www.traveline-cymru    www.newportbus.co.uk

Awyren Mae meysydd awyr Caerdydd a Bryste o fewn awr o bellter gyrru ac mae 
gwasanaethau bysiau uniongyrchol o Lundain Heathrow a Llundain Gatwick.

Trên Prif orsaf drenau gyda gwasanaethau uniongyrchol o Lundain, Birmingham a Manceinion.

www.nationalrail.co.uk                                                                                                

Llogi beiciau Beiciau Dinas Casnewydd
07538 721 922

Tacsi 
Ar gael y tu allan i’r orsaf drenau ac mewn safleoedd tacsis drwy’r ddinas.

Gwybodaeth ymwelwyr 
Gwybodaeth i Dwristiaid Am y wybodaeth leol orau, ewch i un o’n Canolfannau Gwybodaeth Leol.

Canolfannau Gwybodaeth Leol yn; 
Canolfan Camlas Fourteen Locks, Cwm Lane, Rogerstone, Casnewydd, NP10 9GN
Ffôn 01633 892167 

Amgueddfa ac Oriel Casnewydd, John Frost Square, Casnewydd, NP20 1PA
Ffôn 01633 656656   E-bost  tourism@newport.gov.uk 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Tŷ Tredegar, Ffordd Pencarn, Casnewydd, NP10 8YW
E-bost library.tredegarhouse@newport.gov.uk

Mae mannau gwybodaeth i ymwelwyr hefyd mewn sawl lleoliad yng Nghaerllion:
Amgueddfa’r Lleng Rhufeinig Cenedlaethol, Baddondai Caer Rufeinig a Siop Hen Bethau Coopers,
Llyfrgell Neuadd y Dref, Swyddfa’r Post a Chanolfan Celf a Chrefft Ffwrwm.
Ffôn 01633 656656 / 233663 neu ebost tourism@newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/visiting 

Gall defnyddwyr ffôn clyfar hefyd wirio gwybodaeth ar y we am fod gwasanaeth rhwydwaith 
ffonau symudol da iawn ledled sir Casnewydd.

Os hoffech i dywysydd proffesiynol eich cynorthwyo i gael y gorau o’ch ymweliad cysylltwch  
â Chymdeithas Tywyswyr Twristiaid Swyddogol Cymru.
www.wotga.com
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Methu penderfynu pryd i ymweld  
â Chasnewydd? 
Dyma rhai digwyddiadau allai eich helpu chi.

www.newportwalesmarathon.co.uk 

MAWRTH

FFAIR AR Y COMIN YNG 
NGHAERLLION

MAI

www.maindee.org

Y GWYL 
MAENDY

MEHEFIN

GWYL 
BWYD 
A DIOD 
CASNEWYDD

HYDREF

newportfoodfestival.co.uk

CARNIFAL 
PILL  

AWST 

www.museumwales.ac.uk

DIGI DIG LLWYBR DARGANFOD RHUFEINIG

GWYL 
NADOLIG

RHAGFYR

www.caerleon-arts.org 

GORFFENNAF

Y GWYL 
CAERLLION 

www.dragonsrugby.wales

TWN 
GWYLLT 
RODNEY 
PARADE 

TACHWEDD

www.tickets.newportlive.co.uk 

DIGWYDDIADAU THEATR  
GLAN YR AFON

CHWEFROR
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DIGWYDDIADAU
NEWPORT.GOV.UK/WHATSON

www.newportwalesmarathon.co.uk 

EBRILL 

www.celtic-manor.com

POLO A 
CHWPAN 
ENWOGION YNG 
NGWESTY’R CELTIC MANOR

MEHEFIN

DIGWYDDIADAU ARFORDIROL – 
LEFELAU BYW

www.livinglevels.org.uk 

MEDI

CEWCH Y 
WYBODAETH 

DDIWEDDARAF AR

newport.gov.uk/whatson

RHAGFYR 

www.tickets.newportlive.co.uk 

CANOLFAN CELFYDDYDAU A 
THEATR GER YR AFON PANTOMEIM

HANNER 
MARATHON 
DINAS 
CASNEWYDD 

MARATHON
CASNEWYDD 
CYMRU
APB

AWST
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AMCANGYFRIF O 
AMSEROEDD GYRRU 
O GASNEWYDD

Y Fenni 19milltir-30mun

Bryste 31milltir-39mun

Caerllion 4milltir-12mun

Caerffili 13milltir-28mun

Caerdydd 13milltir-22mun

Cas-gwent 19milltir-23mun

Cwmbrân 6 milltir-12mun

Glyn Ebwy 23milltir-44mun

Llundain 139milltir-2hr 43mun

Trefynwy 25milltir-28mun

Pont-y-pŵl 9milltir-16mum

Brynbuga 14milltir-9mun

 Parcio ar gyfer bysiau  

 Cwrs Golff

 Llwybrau Beicio Allweddol

 Canolfan Gwybodaeth Lleol 

 Canolfan Croeso

 Amgueddfa  

 Ymddiriedolaeth 
      Genedlaethol 

 Prosiect Adnewyddu Llong
 Ganoloesol Casnewydd

 Taith Gerdded – Arfordirol

 Dyffryn Wysg

 Dyffryn Gwy
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