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I gael manylion digwyddiadau ac atyniadau'r Nadolig gweler:    
@VisitCardi�
#CroesoCaerdydd  

croesocaerdydd.com/nadolig
Mae'r map hwn hefyd ar gael yn Saesneg ym man gwybodaeth Castell Caerdydd neu drwy ei lawrlwytho ar ein gwefan

Nid yw'r map uchod i raddfa ac mae at ddibenion darluniadol yn unig
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SIOEAU NADOLIG
Sioeau Bale’r Nadolig yn Neuadd Dewi Sant

Aladdin yn y Theatr Newydd 

Sioeau Nadolig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru  
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ALLWEDD
Safleoedd Tacsi 

Llwybr bws cylchol rhwng canol 
y ddinas a Bae Caerdydd  

Safle Bws Dwr

Gorsafoedd Trenau

ATYNIADAU’R ŴYL 
CANOL Y DDINAS

ATYNIADAU'R ŴYL 
BAE CAERDYDD 

Sgwâr Cyhoeddus Castell Caerdydd

Y Nadolig ym Mharc Bute  

Ffair Gwyl y Gaeaf 

Bar Barrug newydd yng Ngwyl y Gaeaf 

Llawr Sglefrio a Llwybr Iâ Gwyl y Gaeaf 

Maes yr Wyl (Stondinau Bwyd a Bar)

Marchnad Nadolig Caerdydd

Groto Siôn Corn ar Heol y Frenhines 

Credwch yng Nghanolfan Dewi Sant 

Drysfa Oleuadau - Gerddi Sant Ioan  

Sioe Daflunio - Gerddi Sant Ioan 

Coeden Bicsel - Sgwâr Canolog

Profiad Trochi Canolfan y Ddraig Goch 

Gwyl Bwyd a Diod Cei'r Fôr-Forwyn 

Theatr Coblynnod Diogelwch yn Techniquest
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Mae rhagor o wybodaeth am atyniadau'r Wyl ar gael  
ar gefn y map hwn. 
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1 - SGWÂR CYHOEDDUS 
CASTELL CAERDYDD  

Mae'n rhad ac am ddim i fynd i dir ysblennydd 
y Castell. Gall ymwelwyr fwynhau llwybr 
llusernau, gweld y Llawr Sglefrio a'r Llwybr Iâ, 
prynu anrheg yn y siop anrhegion, bachu 
tamaid i'w fwyta a'i yfed yn stondinau bwyd yr 
ŵyl, neu ymlacio yng nghegin a bar Teras y 
Gorthwr. I weld yr oriau agor, ewch i 
castellcaerdydd.com
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2 - NADOLIG YM 
MHARC BUTE   

Bydd yr atyniad Nadolig newydd yn mynd ag 
ymwelwyr ar daith syfrdanol Nadoligaidd drwy'r 
llwybr goleuadau Nadolig mwyaf a welodd Cymru 
erioed.  Mwynhewch sioeau laser, cerfluniau tanbaid, 
arddangosiadau o ddrych-beli ysblennydd, coed 
wedi'u goleuo a llawer mwy. Mae'r fynedfa i'r 
digwyddiad i'w chanfod oddi ar Heol y Gogledd (i'r 
gogledd o’r Clwb Tenis Lawnt).

3 - FFAIR GŴYL Y 
GAEAF  

Wedi'i rhannu dros ddau leoliad, gall ymwelwyr 
nawr gael blas ar Ŵyl y Gaeaf ar Lawnt 
Neuadd y Ddinas ac yng Nghastell Caerdydd. 
Ar Lawnt Neuadd y Ddinas, cewch y �air 
deuluol a'r olwyn fawr ochr yn ochr â bariau 
Nadoligaidd a stondinau bwyd, Bar Barrug, ac 
adloniant byw. Mynediad am ddim.

4 - BAR BARRUG NEWYDD 

Mwynhewch ddiod yn y Bar Barrug dros dro 
newydd yng Ngŵyl y Gaeaf sydd wedi'i oeri i 
minws 10 gradd! Gyda bron pob dim wedi'i 
wneud o iâ, o'r waliau i'r gwydrau siots, 
dyma'n bendant leoliad Nadolig mwyaf ‘iasol’ 
Caerdydd. Prynwch docynnau yn 
cardi�swinterwonderland.com  

5 - LLAWR SGLEFRIO A 
LLWYBR IÂ GŴYL Y 
GAEAF 
Ar dir Castell Caerdydd, dewch o hyd i'r Llawr 
Sglefrio dan do a'r Llwybr Iâ sy'n gallu ym�rostio 
yn y Gorthwr Normanaidd yn gefnlen iddynt. Yn 
ogystal, gall ymwelwyr fwynhau amrywiaeth o 
fwyd a diod o stondinau'r ŵyl.  I weld amseroedd 
y sesiynau a’r prisiau ewch i 
cardi�swinterwonderland.com 

6 - MAES YR ŴYL

Archwiliwch y cytiau pren traddodiadol 
sydd wedi'u lleoli yng nghanol yr ardal siopa 
ar Stryd Sant Ioan, Stryd Working, Stryd y 
Drindod a'r Ais - a gallwch fod yn sicr y 
byddwch yn prynu gwaith gwreiddiol gan 
griw dethol o wneuthurwyr talentog.

7 - MARCHNADOEDD 
NADOLIG CAERDYDD

Mae’r stondinau Bafaraidd wedi bod yn rhan 
boblogaidd o Stryd Working ers blynyddoedd 
gan gynnig hafan llawn awyrgylch yng 
nghanol yr holl brysurdeb. Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn oedi, ac yn mwynhau cwrw a 
bratwurst, neu win cynnes neu siocled poeth 
i'ch cynhesu.

8 - GROTO SIÔN CORN 
Yn eistedd yn glyd mewn caban pren, 
wedi’i addurno’n ber�aith ar gyfer tymor 
y Nadolig, gall plant fynd i gwrdd â Siôn 
Corn a’i gorachod. Mae’r caban ar agor 7 
diwrnod yr wythnos ac mae tocyn yn 
cynnwys anrheg gan Siôn Corn.  Dim 
angen trefnu o flaen llaw. I gael rhagor o 
wybodaeth, chwiliwch @SantaHQCardi� 
ar Facebook. 

9 - CREDWCH YNG 
NGHANOLFAN DEWI 
SANT 

TEITHIO A THRAFNIDIAETH 

Ger Hamley’s a’r Siop LEGO, cai� gwesteion eu 
croesawu i’r groto cyfrin lle byddant yn cwrdd ag 
un o goblynnod �yddlon Siôn Corn, McJingles, a’r 
carw hud sy’n siarad, Norbert - creadur bach â 
breuddwydion mawr. Cewch wybod mwy am 
docynnau yn stdavidscardi�.com.

Trafnidiaeth Gyhoeddus  
Dysgwch fwy am deithio ar drên, gwasanaethau bws, llwybrau beicio, a 
thacsis yn croesocaerdydd.com/gwybodaeth/teithio-gwmpas. 

Meysydd Parcio  
Mae rhestr o'r Meysydd Parcio a gwasanaethau Parcio a Theithio ar gael yn 
croesocaerdydd.com/gwybodaeth/parcio.  

Bygi Symudedd  
Mae'r gwasanaeth am ddim yn cynorthwyo pobl i deithio o amgylch canol y 
ddinas.  Ar gyfer Cwestiynau Cy�redin ac i archebu ewch i 
croesocaerdydd.com/bygi-symudedd. 

Cofiwch mai dim ond cip bach yw hyn ar y digwyddiadau Nadoligaidd niferus sydd gan y Ddinas i'w cynnig. 
Ewch i croesocaerdydd.com a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod mwy! 

10 - DRYSFA OLEUADAU
Drysfa ymdrochol a rhyngweithiol 
sy'n dod â phrofiad golau unigryw i 
Erddi Sant Ioan. Gellir ymweld ag ef 
yn y dydd ond hyd yn oed ar ôl i'r 
parc gael ei gloi, mae modd ei 
fwynhau 24 awr y dydd yn sgil ei 
waliau lacr deuliw yn rhyngweithio 
â’r golau.

11 - SIOE DAFLUNIO  
Ewch i Erddi Sant Ioan ar ôl 4pm i fwynhau sioe daflunio Nadoligaidd i'r teulu 
gyda goleuadau a sain ar fur adeilad yr Hen Lyfrgell.

12 - COEDEN BICSEL 
Mae'r goeden ryngweithiol hon yn creu sioe animeiddio fywiog a lliwgar.  Mae ar 
agor ar y gwaelod i'r cyhoedd ryngweithio â hi a cherdded drwyddi gan gynnig 
e�aith ysblennydd pan fyddwch yn edrych i fyny o’r tu mewn.

PRYDAU ALLAN A PHARTÏON 
NADOLIGAIDD  
Mae bwyd blasus yn rhan enfawr o'r Nadolig ac mae Caerdydd yn 
llawn dop o fwytai sydd at ddant a phoced pawb.  

Peidiwch ag anghofio, mae'r ddinas yn brysur iawn yr adeg hon o'r 
flwyddyn felly archebwch fyrddau ymlaen llaw er mwyn osgoi cael 
eich siomi.  

Edrychwch ar y blogiau ar croesocaerdydd.com am gynigion 
prydau a phartïon Nadolig gwych ar gyfer brecwast, cinio a swper.


