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Croeso

Croeso cynnes i Ddrysau Agored 
Sir Ddinbych 2014. Y digwyddiad 
hwn yw un o’r mwyaf ac un o’r 
rhai mwyaf llwyddiannus o’i fath 
yng Nghymru. 

Eleni cewch ymweld â dros 60 o adeiladau 

o chwe chanrif, ac mae nifer ohonynt 

fel arfer ar gau i’r cyhoedd - neu fel arfer 

bydd tâl mynediad.  Maent yn sicr o ddenu 

eich diddordeb, yn bensaernïol ac yn 

hanesyddol, ac yn rhoi cipolwg unigryw 

o’r modd y mae rhai o’n prif drefi wedi 

datblygu dros y cenedlaethau.  

Hoffai Gymdeithas Ddinesig Dinbych a’r 

Cylch, Cymdeithas Ddinesig Llangollen, 

Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch 

a Chyngor Sir Ddinbych ddiolch i holl 

berchnogion yr eiddo, y stiwardiaid 

gwirfoddol, ac eraill sy’n sicrhau fod y 

penwythnosau hyn yn llwyddiant. Hoffwn 

ddiolch i safleoedd ym Modelwyddan, 

Llanelwy a Rhuddlan am gymryd rhan 

unwaith eto. 
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Gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad   

Mae’r llyfryn hwn wedi’i rannu yn bedair prif ran gan gynnwys 

adeiladau, gweithgareddau a digwyddiadau ar gyfer pob 

penwythnos.  Mae mapiau stryd i’ch cynorthwyo i fynd o gwmpas 

Llangollen, Dinbych a Rhuthun.  Mae map o Sir Ddinbych hefyd er 

mwyn i chi ddod o hyd i’r trefi. Mae materion mynediad wedi’u nodi 

pan fo modd. 

Cadwch olwg am arwyddion “Drysau Agored” i’ch arwain at 

safleoedd o ddiddordeb.  Mae amseroedd agor yr adeiladau yn 

amrywio, felly gwiriwch yr amseroedd wrth gynllunio eich ymweliad.   

Efallai y bydd angen archebu ymlaen llaw ar gyfer nifer o’r teithiau, 

felly fe’ch cynghorwn i archebu’n gynnar! Gallwch weld y manylion 

yn y rhan berthnasol o’r llyfryn hwn. 

Ein prif bwyntiau gwybodaeth yn ystod y penwythnosau fydd 

Canolfan Groeso Llangollen, Llyfrgell Dinbych a Llyfrgell Rhuthun. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf
ewch i’n gwefan ar

www.drysauagoredsirddinbych.org.uk
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Corwen
6ed a’r 7fed o Fedi

Digwyddiad Tud.

1 Capel Rhug
10.00yb-5.00 yp

10

2 Hen Eglwys Blwyf Llangar
12.30yp  - 2.30yp

10

3 Eglwys Sant Elidan
10.00 - 5.00yp

11

Digwyddiad Tud.

1 Castell Bodelwyddan
10.30 – 5.00yp

12

2 Eglwys y Santes Margaret
10.00 – 4.30yp

12

3 Eglwys Gadeiriol Llanelwy
10.00 yb-6yp Sadwrn ac
10.00yb-4.30yp Sul

13

4 Dolbelydr, Trefnant 
10.00yb tan 4.00yp dydd Gwener y 
12fed tan ddydd Llun y 15fed, 10.00- 
1.00yp dydd Mawrth 16eg

13

Digwyddiad Tud.
1 Y Capel/Llyfrgell

9.30yb-5.00yp
18

2 Eglwys St Collen
10.00yb-4.00yp Sadwrn 
1.00yp-4.00yp Sul

18

3 Eglwys y Groes Sanctaidd
10.30yb-4yp

19

4 Yr Hen Garchar
12.00 hanner dydd - 4yp

19

Digwyddiad Tud.
1 Llyfrgell Dinbych

9.30yb-4.00yp
26

2 Castell Dinbych
11yb-4yp

26

3 Porth Burgess
10.00yb-5.00yp

26

4 Eglwys Leicester
10.00yb-5.00yp

27

5 Ty’r Castell
1.00yp-5.00yp 

27

6 Muriau’r Dref, Dinbych
11.00yb-4.00yp

27

7 Bryn Y Parc
10yb-4.00yp

28

8 Gardd Goffa Dr Evan Pierce 
10.00yb-5.00yp

28

9 Eglwys y Santes Fair
10.00yb-6.00yp

28

10 Eglwys y Santes Farchell
10.00yb-5.00yp

29

5 Plas Newydd
10.00yb - 5yp

19

6 Eglwys Llantysilio
10.30yb-4yp

20

7 Glyn y Groes
10yb-5yp

20

8 Gwesty’r Gales 
Sadwrn yn unig

20

9 Eglwys Efengylaidd 
Glanrafon
10.30yb – 3.30yp Sadwrn a
12.30yp - 4.30yp Sul

21

10 Y Neuadd Goffa
10.30yb - 4.30yp Sadwrn a
1.00yp - 4.30yp Sul

21

11 Yr Eglwys Fethodistaidd 
Saesneg
1.00yp-4.00yp

21

12 Eglwys Fethodistaidd 
Cymraeg Seion
1.30yp-4.00yp Sadwrn yn unig

21

Llangollen
13eg a’r 14eg o Fedi

Bodelwyddan,  
Llanelwy a Threfnant
13eg a’r 14eg o Fedi

Dinbych
20fed a’r 21ain o Fedi

Cipolwg
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Digwyddiad Tud.

1 Castell Rhuddlan
10.00yb to 4.00yp

14

2 Eglwys y Santes Fair
10.00yb to 4.00yp Sadwrn a 
11.00- 4.00yp Sul

14

11 Yr Eglwys Bresbyteraidd 
Saesneg
Sadwrn 11yb-4.00yp a’r  
Sul 11.30yb-4.00yp

39

12 Eglwys Sant Mwrog a’r 
Santes Fair
Sadwrn 10yb-4.00yp  a’r  
Sul  2yp-4yp

39

13 Eglwys Sant Meugan
1yp-4.00 yp

40

14 Eglwys Sant Mihangela’r holl 
Angylion, Efenechtyd
9.30yb - 5.00yp

40

15 Rose Cottage
11.00yb–3.00yp

40

16 Creiriau Picture House 
10.30yb–4.00yp

41

17 Porth y Dwr 
10yb-4yp

41

18 The Star
12.00 hanner dydd tan 6.00yp

41

19 Myddelton Grill
Sadwrn yn unig 11.00yb to 6.00yp

41

20 Siop Wlân Wayfarer
Sadwrn yn unig 10.00yb tan 5.00yp

42

21 Ty Celf
11.00yb-3.00yp

42

22 Hengoed
Dydd Sadwrn yn unig

42

23 Neuadd Woodlands
11.00yb-6.00yp

43

24 Neuadd Bentref Llanbedr 
10.00yb-3.00yp

43

11 Brodordy Dinbych 
10.00yb-4.00yp

29

12 Eglwys Bresbyteraidd 
Sant Tomos
Sadwrn 10.00yb-4.30yp ac
Sul 2.00yp-4.30yp

29

13 Theatr Twm o’r Nant
Sadwrn 10.00yb-4.00yp and 
Sul 10.00yb-4.00yp

30

14 Amgueddfa Dinbych
10.00yb-6.00yp

30

15 Tafarn y Guildhall 
10.00yb-6.00yp

30

16 Gwefr Heb Wifrau
11.00yb- 4.00yp

31

17 Hwb Dinbych
Sadwrn 10.00yb to 2.00yp ac 
Sul 11.30yb- 2.00yp 

31

Digwyddiad Tud.
1 Llyfrgell Rhuthun

9.30yb-4.30yp
36

2 Castell Rhuthun
10.30yb-4.00yp

36

3 Nantclwyd y Dre
10.30yb-5.00yp

36

4 Yr Hen Lys (Nat West)
Dydd Sadwrn yn unig 9.00yb-12.30yp

37

5 Carchar Rhuthun/Archifau
10yb-5.00yp

37

6 Canolfan Grefft Rhuthun
10yb-5.30yp

37

7 EglwysSantPedr
10.30yb- 4.30yp

38

8 Capel Pendref
Sadwrn 11yb-4yp a’r  
Sul 2.00yp-4.00yp

38

9 Capel y Tabernacl
Sadwrn 11yb-3yp  a’r  
Sul  1.30yp-4.00yp

38

10 Capel Bathafarn
11yb-4yp

39

Rhuthun
27ain a’r 28ain o Fedi

Rhuddlan
27ain a’r 28ain o Fedi
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I gael y wybodaeth ddiweddaraf
ewch i’n gwefan ar
www.drysauagoredsirddinbych.org.uk
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Ardal Corwen  
6 a 7 Medi

1  Capel Rhug 

2  Hen Eglwys Blwyf Llangar

3  Eglwys Sant Elidan, Llanelidan

Bodelwyddan, Llanelwy a Threfnant  
13 a 14 Medi

1 Castell Bodelwyddan

2 Eglwys y Santes Margaret, Bodelwyddan

3 Eglwys Gadeiriol Llanelwy

4 Dolbelydr, Trefnant 

Rhuddlan  
27 a 28 Medi

1 Castell Rhuddlan

2 Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan

O Amgylch y Sir
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Capel Rhug, Corwen 
NGR SJ065439

Camwch i mewn i Gapel Rhug o’r 17 Ganrif a pharatowch 

i gael eich synnu gan yr addurniadau hardd. Os ydych yn 

hoff o finimaliaeth, efallai y bydd angen cymryd anadl 

ddofn cyn camu i mewn. Creodd y sylfaenydd, yr Uwch-

Frenhinwr y Cyrnol William Salesbury, gapel preifat gydag 

ymhoniad eglwysig ac arddull anhygoel i wrthweithio 

syniadau Piwritanaidd y cyfnod. Mae llwyth o gerfiadau 

pren a motiffau rhosyn, boed ar reiliau’r allor, seddau’r 

teulu, y galeri wedi’i beintio neu ar ben y meinciau. Fe 

ddenodd sylw Syr Edwin Lutyens yn sicr. 

10.00yb-5.00yp 
Gall cyrraedd atofod yn anodd.

Gweler hefyd dan y teitl “Teithiau Cerdded, Teithiau 

Tywys, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd”

Hen Eglwys Blwyf 
Llangar, ger Corwen 
NGR SJ063424

Mae Hen Eglwys Blwyf Llangar rai canrifoedd 

yn hŷn na Chapel y Rug sydd gerllaw. Mae 

ei gwyngalch allanol yn cuddio rhyfeddodau 

y tu mewn. Ynddi mae murluniau sydd wedi 

goroesi o’r 15fed ganrif, i raddau oherwydd bod 

yr eglwys wedi sefydlu man arall i addoli, yng 

Nghynwyd yn y 1850au.

12.30yp  - 2.30yp 
Gall cyrraedd atifod yn anodd.

Ardal Corwen

Dydd Sadwrn y 6ed a dydd Sul y 7fed o Fedi

Lleoedd i ymweld â nhw
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Teithiau Tywys, Teithiau 
Cerdded, Digwyddiadau 
ac Arddangosfeydd

Capel Rug, Corwen
Taith - Dilynwch daith o gwmpas y capel gyda’n 

tywysydd. Dysgwch fwy am y bensaernïaeth, y 

murluniau a’r gwaith cerfio.

Amser: 11.00yb, 1.00yp a3.00yp. 

Archebu lle: dim angen 

Cyrraedd ato: gall cyrraedd ato fod yn anodd i rai.

Eglwys Sant Elidan, Llanelidan

Dydd Sadwrn  
Gweithdy a chyflwyniad am gerddoriaeth ac 
offerynnau canol oesol gan yr ‘York Waits’. Mae’r grŵp yn 
canu gydag ystod eang dros ben o offerynnau canol oesol.  

Amser: 3.30yp - 4.30yp Tocynnau £3 neu £2 dan 16.    

Cyngerdd  Rhosynnau Gwyn a Choch - Cerddoriaeth o 
oes Rhisiart y 3ydd Y York Waits yn defnyddio offerynnau’r 
cyfnod, a Deborah Catterall yn canu. 
Amser: 7.30yp  dwy ran tri chwarter awr gydag egwyl o 
ugain munud.

Archebu lle: Bydd tocynnau ar gyfer y ddwy sioe ar 
gael ar y drws ond rydym ni’n awgrymu eich bod yn prynu 
tocynnau o flaen llaw.

Tocynnau £12, neu £10 dan 16.  
Ffoniwch 01824 750288 i archebu.  

Cyrraedd ati: Gall cyrraedd at yr eglwys fod yn anodd i rai. 

Dydd Sul 
‘Agor’prosiect y Drysau Cysegredig: dehongli 
hanes yr eglwys. 

Ffair ganol oesol gyda stondinau crefftau traddodiadol, 
gwneuthurwyr gwisgoedd traddodiadol ac adloniant arall 
perthnasol yn cynnwys pererin o’r oesoedd canol. 

Amser: 12.00yp tan 5yp

Cyrraedd ati: Gall cyrraedd atyr eglwys fod yn anodd.

Dydd Sadwrn y 6ed a dydd Sul y 7fed o Fedi

Eglwys Sant Elidan, 
Llanelidan 
NGR SJ109 505

Eglwys hynafol ydy hon ym mhentref tlws 

Llanelidan. Mae’r adeilad ei hun yn llawn 

creiriau hanesyddol, ac yn y fynwent mae bedd 

Coch Bach y Bala, y dihiryn enwog a saethwyd 

ar gyrion Llanelidan. Bydd arddangosfa am y 

prosiect Drysau Cysegredig a hanes Coch Bach 

y Bala i’w gweld yn yr eglwys.

10.00yb - 5.00yp. 

Mae grisiau er mwyn cyrraedd yr eglwys, 
ond gellir cyrraedd y festri heb fynd i lawr 
grisiau. Mae wyneb tarmac i’r llwybrau o 
amgylch yr eglwys.
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Castell Bodelwyddan, Bodelwyddan 
Adeilad Rhestredig Gradd II* 

NGR SJ008 751

Mae cofnodion cyntaf y tŷ ’n dyddio o 1460. Yn 1690, fe’i 

prynwyd gan Syr William Williams, Bargyfreithiwr, Cofiadur 

Dinas Caer, Llefarydd Tŷ’r Cyffredin o 1680-81 a Chyfreithiwr 

Cyffredinol i’r Brenin Jâms II. Fe arhosodd ei ddisgynyddion tan 

1920. Cafodd y tŷ ei ail-fodelu yn steil yr Adfywiad Gothig gan 

y penseiri Hansom a Welch yn y 1820au. Yn ystod y Rhyfel Byd 

Cyntaf, fe ddefnyddiwyd y tŷ fel ysbyty gwellhad. O 1920 tan 

1982, roedd yn gartref i Goleg Lowther, ysgol i ferched. Yna fe 

ddaeth i feddiant Cyngor Sir Clwyd. Cafodd ei ailwampio a’i agor 

i’r cyhoedd fel partner tymor hir i’r Oriel Bortreadau Genedlaethol 

yn 1988.

10.30 – 5.00yp (mynediad olaf am 4.30) dydd Sadwrn a 
dydd Sul. Bydd tywyswyr yno i ateb cwestiynau.

Cyrraedd ato: Gellir cyrraedd at bob rhan o’r llawr gwaelod 
gyda chadair olwyn ac mae lifft ar gyfer cyrraedd y llawr 
cyntaf. Dim ond wrth ddringo grisiau y mae cyrraedd yr ail 
lawr. Mae llwybrau da mewn rhannau o’r tir y tu allan, yn 
cynnwys y gerddi. Ni all cadair olwyn gyrraedd y ffosydd 
ymarfer y Rhyfel Byd Cyntaf.

Gweler hefyd dan “Teithiau Tywys,Teithiau Cerdded, 

Digwyddiadau ac Arddangosfeydd”

Eglwys y Santes 
Margaret 

Y Pentref, Bodelwyddan,  
Adeilad Rhestredig Gradd II* 

NGR SJ003 754

Mae’n hysbys fel “Yr Eglwys Farmor” 
oherwydd amrywiaeth y marmor a 
ddefnyddiwyd yn ei hadeiladwaith y tu 
mewn. Fe gymerodd ychydig dros bedair 
blynedd i’w hadeiladu ar gost oedd 
£60,000. Cafodd ei chomisiynu gan y 
Fonesig Margaret Willoughby de Broke 
er cof am ei gŵ r ac mae’r eglwys wedi ei 
hadeiladu gan fwyaf o garreg galch leol, 
wedi ei chloddio a’i thrin gan ddynion a 
recriwtiwyd o Ogledd Cymru. Mae’r eglwys 
yn y steil Gothig Addurnedig. Mae’n 
cynnwys cangell, corff, eiliau gogledd a 
de a festri wythonglog fechan yn ongl y 
gangell ac eil y gogledd. Fe’i dyluniwyd gan 
y pensaer John Gibson a hon roedd o’n ei 
hystyried fel ei brif waith.

10.00 - 4.30yp Dydd Sadwrn a dydd 
Sul.  Gwasanaeth am 11.00yb dydd 
Sul. Hawdd i bawb gyrraedd at yr 
eglwys.

Bodelwyddan, Llanelwy a Threfnant

Dydd Sadwrn y 13eg a dydd Sul y 14eg o Fedi

Lleoedd i ymweld â nhw

12
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Eglwys Gadeiriol Llanelwy 
Stryd Fawr, Llanelwy 

NGR SJ038 743

Mae safle’r Eglwys Gadeiriol ganoloesol yma wedi ei ddefnyddio’n le o 
addoliad ers AD 560 pan sefydlodd Sant Cyndeyrn gymuned fynachaidd 
yma. Cafodd ei llosgi a’i halogi dair gwaith o leiaf ac mae’r adeilad 
presennol yn gymysgedd o bensaernïaeth sy’n dyddio o’r 13g a’r 14g ac fe’i 
hadferwyd yn y 19g gan Syr Gilbert Scott. Mae’r ffenestri lliw mawreddog 
a’r cerflun pryfoclyd o’r “Crist Noeth” yn ddwy o lu o nodweddion nodedig 
yr Eglwys Gadeiriol. Y trysor mwyaf sy’n cael ei arddangos yw Beibl 
gwreiddiol 1588 a gyfieithwyd i’r Gymraeg gan yr Esgob William Morgan.
Mae corau’r Gadeirlan yn adnabyddus am fod yn gantorion rhagorol, ac 

maen nhw wedi ymddangos ar raglenni radio a theledu’r BBC yn ogystal â recordio CD.

10.00yb-6yp dydd Sadwrn a10.00yb-4.30yp dydd Sul. Gwasanaeth y Sul 11yb Cymun Corawl 3.30yp 
Hwyrol Weddi Gorawl. Gallwch fynd am dro o gwmpas yr eglwys ar eich pen eich hunain gyda 
thaflenni gwybodaeth.
Mae’n hawdd mynd i bob rhan o’r gadeirlan, mae rampiau ar gyfer rhai mannau.

Dolbelydr, 
Trefnant  

Adeilad Rhestredig 
Gradd II* 
NGR SJ031709

Tŷ bonedd carreg o’r 16g 
lle’r ysgrifennodd y ffisigwr 
a’r sgolor dyneiddiol, Henry 
Salesbury (1561-1605), ei 
Grammatica Britannica, a 
gyhoeddwyd yn 1593. Roedd 
Dolbelydr yn wreiddiol yn dŷ   
o gryn statws.  Fe ddirywiodd 

dros y blynyddoedd, fe wnaethpwyd gwahanol altradau a bu’n 
wag o oddeutu 1912. Mae wedi ei adfer gan y Landmark Trust.

10.00yb tan 4.00yp dydd Gwener y 12fed tan ddydd Llun y 
15fed, 10.00-1.00yp dydd Mawrth 16eg

Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai.
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Teithiau Tywys, 
Teithiau Cerdded, 
Digwyddiadau ac 
Arddangosfeydd

Castell Bodelwyddan, 
Bodelwyddan 

Taith - Ymladd yn y Ffosydd yn y Rhyfel 

Byd Cyntaf – cyflwyniad a thaith dywys 

gyda Dr Kevin Mason yn yr Oriel Gerfluniau

Amser: 11.00yb dydd Sadwrn yn unig

Archebu: Hyn a hyn o docynnau sydd ar 

gael ar gyfer y cyflwyniad, felly y cyntaf i’r 

felin gaiff falu! Gallwch archebu tocynnau 

ar y dydd, byddan nhw ar gael o’r Swyddfa 

Docynnau ac wrth y drws hefyd.

Cyrraedd ato: Gall cyrraedd ato fod yn 

anodd i rai.

Dydd Sadwrn y 13eg yn unig

1

3

4



Castell Rhuddlan 
Stryd y Castell, Adeilad Rhestredig Gradd I 

NGR SJ 024 779

Fe ddechreuwyd ei adeiladu yn 1277 a’i gwblhau yn 1282 

a dyma’r ail o amddiffynfeydd Cymreig mawr y Brenin 

Edward I. Mae doc afon gwarchodedig yn ffurfio un ochr 

o amddiffyniadau’r castell hwn a oedd wedi ei gynllunio’n 

gonsentrig, ac wedi ei ddominyddu gan ward mewnol 

o siâp diemwnt nodedig. Cafodd llawer o’r gwaith ei 

oruchwylio gan bensaer maen James of St George ac 

fe’i hadeiladwyd yr un pryd â Chastell y Fflint. Yn ystod 

yr amser hir a gymerwyd i adeiladu’r amddiffynfa, cafodd Afon Clwyd ei sythu a’i charthu i ganiatáu i longau 

hwylio i’r mewndir ar hyd sianel gwneud. Roedd hyn yn caniatáu i fwydydd a byddinoedd gyrraedd y castell hyd 

yn oed os byddai lluoedd gelyniaethus neu warchae’n atal teithio dros dir.

10.00yb tan 4.00yp. Hawdd cyrraedd ato i bawb.  
Gweler hefyd dan ‘Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’.

Eglwys y Santes Fair,  
Rhuddlan 
NGR SJO21782

Codwyd rhan wreiddiol Eglwys y Santes Fair ym 1301, a 

dyma’r corff deheuol heddiw.  Adeiladwyd yr ail gorff yn 

y 15fed ganrif. Mae eglwysi fel hyn (gyda dau gorff) yn 

nodweddiadol iawn o Ddyffryn Clwyd. Codwyd tŵr yn 

hwyrach yn yr un ganrif. Ym 1868-70 atgyweiriwyd yr eglwys 

gan George Gilbert Scott, a dyma pryd adeiladwyd Porth 

Gogleddol yr Eglwys. Y tu mewn i’r eglwys gwelir rhannau o hen Briordy Dominicaidd Rhuddlan ac arysgrifau unigryw 

ar y waliau o destunau Beiblaidd o’r ail ganrif ar bymtheg.  Cafodd Eglwys y Santes Fair ei saith can mlwyddiant yn 

2001, ac er mwyn dathlu hyn y gwnaed y ffenestr liw gyda’r Castell, yr Eglwys ac Afon Clwyd arni.

10.00yb tan 4.00yp dydd Sadwrn a 11.00 tan 4.00yp dydd Sul. 

Mae grisiau yn yr eglwys ond mae rampiau ar gael. Mae’r llwybr at yr eglwys yn anwastad.

Gweler hefyd dan’Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’

Rhuddlan

Dydd Sadwrn y 27ain a dydd Sul yr 28ain o Fedi

Lleoedd i ymweld â nhw
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Teithiau Tywys, 
Teithiau Cerdded, 
Digwyddiadau ac 
Arddangosfeydd

Castell Rhuddlan
 
Dydd Sadwrn yn unig
Taith Dywys - Dewch ar daith o gwmpas 
y castell gyda’n tywysydd arbennig. 
Dysgwch fwy am hanes ac archaeoleg difyr 
y safle, ac ewch am dro i ddeall pam roedd 
y safle yn un mor ddelfrydol yn y gorffennol.

Amser: 11.00yb, 1.00yp a 3.00yp dydd 
Sadwrn yn unig

Archebu: dim angen

Cyrraedd ato: Gall pawb gyrraedd ato’n 
hawdd

Eglwys y Santes Fair, 
Rhuddlan

Dydd Sadwrn yn unig
Ffair Grefftau

Dydd Sul yn unig
Arddangosiad nyddu a gwneud ffelt

Dydd Sadwrn a Sul
Arddangosfeydd - mapiau, ffotograffau 

a sioe sleidiau o hen dref Rhuddlan, 

arddangosfa o hen daclau ffermio a 

pheiriannau ac enghreifftiau o grefftwaith.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael drwy’r 

penwythnos. 

Dydd Sadwrn 27ain a 
dydd Sul 28ain o Fedi

Castell Rhuddlan
15
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1 Y Capel/Llyfrgell

2 Eglwys St Collen

3  Eglwys y Groes Sanctaidd

4  Yr Hen Garchar

5  Plas Newydd

6  Eglwys Llantysilio

7  Glyn y Groes

8  Gwesty’r Gales 

9  Eglwys Efengylaidd Glanrafon

10  Y Neuadd Goffa

11  Yr Eglwys Fethodistaidd Saesneg

12  Eglwys Fethodistaidd Cymraeg Seion
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Llangollen

Mae enw Llangollen yn tarddu o Sant Collen a sefydlodd neilltuad eglwysig neu 

“Lan” yn y seithfed ganrif. Dyma safle Eglwys a mynwent Sant Collen yn awr. Yn 

y 9g fe gododd Cyngen, Tywysog Powys, golofn fel cofadail i’w hen-daid Eliseg a 

oedd wedi gwrthsefyll goresgyniad yr Eingl-sacsoniaid yn y ganrif flaenorol. Fe 

sefydlwyd Abaty Glyn-y-groes gan y Sistersiaid yn 1200, a nhw oedd yn gyfrifol 

am lawer o’r gwelliannau amaethyddol. Fe sefydlwyd y Felin Flawd wreiddiol (a 

ail-adeiladwyd yn 1786) dan eu nawddogaeth hwy.

Fe adeiladwyd Castell Dinas Brân gan Gruffydd ap Madog, Tywysog Powys Fadog, oddeutu 

1260 ond fe’i difethwyd yn fuan wedi hynny yn 1277 cyn y gellid ei ddefnyddio gan y Saeson 

goresgynnol. Fe ystyriwyd y bont, y bont garreg gyntaf dros y Ddyfrdwy yn ôl pob sôn, yn un 

o saith ‘rhyfeddod Cymru’ ac fe’i hadeiladwyd gan yr Esgob John Trevor o Neuadd Trevor yn 

1345.

Cyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd Llangollen yn dref farchnad fechan wedi ei chanoli 

o gwmpas yr eglwys a’r bont. Heddiw mae’n fwyaf adnabyddus am yr Eisteddfod Gerddorol 

Gydwladol a “Merched Llangollen”, a’u cartref, Plas Newydd. Yr adeiladau diweddarach sydd 

o ddiddordeb yw’r Amgueddfa, a adeiladwyd yn wreiddiol yn y 1970au i gartrefu’r Llyfrgell, a’r 

Pafiliwn Cydwladol Brenhinol yn 1992 i ddisodli’r babell gynfas flaenorol.
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Y Capel (Canolfan Groeso/Llyfrgell)
Heol-y-Castell, Adeilad Rhestredig Gradd II |  NGR SJ214420

Prif bwynt gwybodaeth – lle da i ddechrau.

Fe adeiladwyd y Capel ar gyfer Bedyddwyr Cymreig yn y 1860au ac fe’i 
dyluniwyd i ddal cynulleidfa o 400. Fe’i hadeiladwyd yn y dull Romanésg, mae 
â ffrynt dau lawr o frics gyda dresin carreg. Mae yna dri bwa ar bilastrau o dan 
bediment. Fe gaewyd y capel yn 1982 a’i gaffael gan y Cyngor Sir a’i drosi 
i’w ddefnyddio gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Masnach a Diwylliant 
Rhanbarthol (ECTARC). Yn 2004 fe ddaeth y llawr uchaf yn Llyfrgell, a’r Ganolfan 
Groeso ar y llawr gwaelod. Gellir gweld nodweddion gwreiddiol y tu mewn o hyd 
yn y llyfrgell, fel y tri rhosyn mawr a nodweddir yn y nenfwd bwaog, a’r ffenestri.

9.30yb-5.00yp. Bydd y Ganolfan Groeso ar agor drwy’r penwythnos. Llyfrgell ar 
agor dydd Sadwrn 9.30yb -12.30yp. Hawdd i bawb gyrraedd at yr adeilad.  
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Eglwys Sant Collen
Stryd yr Eglwys, Adeilad Rhestredig Gradd I |  NGR SJ216419

Fe sefydlwyd yr eglwys gan y Sant Cymreig Collen yn y 6g neu’r 7g. 
Mae’r adeilad presennol yn dyddio’n ôl gan fwyaf i’r 13g, pan oedd 
yn eglwys ddeugorff sy’n arferol yng Ngogledd Cymru. Yn yr 1860au 
cafodd yr eglwys ei hymestyn gyda chorff i’r de a changell i’r dwyrain. 
Nodwedd hynotaf yr eglwys yw’r to trawst gordd derw ar y corff 
canolog, gyda’i ganopi  anrhydedd. Cafodd to cynharach ei ddinistrio 
mewn tân ar ddydd Sant Collen (Mai 21), circa 1522.

10.00yb-4.00yp Dydd Sadwrn ac 1.00yp-4.00yp dydd Sul. 
Gwasanaeth am 8yb ac 11yb fore Sul. Hawdd i bawb gyrraedd ati.  
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac 

arddangosfeydd’

Llangollen
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Eglwys-y-Groes
Heol-y-Dderwen  |  NGR SJ215420 
Dyma’r Eglwys Gatholig gyntaf yn Llangollen i’w hadeiladu’n bwrpasol.  O 1895 yr 
adeilad a oedd ar y safle yma oedd ‘R Evans and Son, Ironmongers’.  Cafodd ei 
ailadeiladu’n dilyn tân yn 1908, ac fe gaeodd yn y diwedd yn 1958 ac erbyn hynny 
roedd yn adnabyddus fel ‘Zan Ironmongers’.  Fe’i prynwyd gan awdurdodau eglwysig 

Catholig a chyda llafur gwirfoddol fe’i troswyd dros gyfnod o dair blynedd i’w bwrpas newydd.  Fe ddefnyddiwyd defnyddiau lleol 
lle’r oedd hynny’n bosib; daethpwyd â thros 2,000 o frics o waith segur yn Acrefair, a daeth 2,000 o lechi o Rostyllen.  Fe dorwyd 
bwrdd yr Allor o garreg a gymerwyd o’r chwarel yn y Cefn.  Fe agorwyd yr eglwys yn 1961 gan yr Esgob Petit o Fynyw.

10.30yb-4yp. Hawdd i bawb gyrraedd ati.  |  Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Plas Newydd
Hill Street, Grade II* Listed Building  |  NGR SJ218417

Yn wreiddiol roedd yn fwthyn bychan tri rhaniad o’r enw Pen-y-Maes, ac yno 
roedd y Fonesig Eleanor Butler a Sarah Ponsonby, “Merched Llangollen”, yn byw 
o 1780 i 1831. Fe gipiodd stori eu ffo o Iwerddon ddychymyg y Gymdeithas 
Regentaidd, a byddai llawer o bobl ddylanwadol y dydd, fel Dug Wellington, yn 
arfer ymweld â nhw. Mae’r tu mewn wedi ei addurno’n goeth gyda phaneli derw 
cerfiedig a ffenestri gwydr lliw. Fe ychwanegodd y Merched addurniadau Gothig 
i’r tu allan. Addasiad diweddarach yw’r coed du a gwyn presennol.

10.00yb - 5.00yp (mynediad olaf 4:00yp) Mynediad rhad ac am ddim i’r gerddi 
ac i’r Caban (yn y gerddi) yn unig. Bydd angen talu er mwyn mynd i mewn i’r tŷ 
oni bai eich bod wedi archebu lle i fynd i’r cyflwyniad. Dim ond y llawr gwaelod 
sy’n hawdd cyrraedd ato. 
Gweler hefyd ‘Teithiau Tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Yr Hen Garchar
Sgwâr Fictoria /Stryd y Berwyn, LL20 8ET  |  Adeilad Gradd II 
NGR SJ215419

Cafodd yr adeilad ei godi ym 1834 i fod yn Garchar, Ystafell yr Ynadon ac 
Ystafell Bwyllgor. Bu newidiadau mawr i’r adeilad ym 1879 a chafodd ei 
ymestyn i greu Neuadd Ymgynnull ac Arfdy. Cewch yma brofiad o weld Gorsaf 

Heddlu Oes Fictoria cynnar gyda gwybodaeth am heddlu Gogledd Cymru a Sir Ddinbych yn benodol, yn cynnwys 
hanesion rhai o droseddau’r cyfnod. Mewn un gell, gwelwch fodel o garcharor a fu yng ngharchar  Llangollen ym 1860 
gyda hanes ei arestio a’i adael yn rhydd yn Sesiwn Chwarter Rhuthun fis Ionawr 1861.

Mae Hen Neuadd y Dref (llys yr ynadon Y Sesiwn Fach) yn cael ei hadfer rŵan ac mae’n annhebyg y bydd yn bosib 
ymweld â hi tan fis Medi 2014. Ond mae croeso i chi ddod i weld y cynlluniau pensaernïol ac i weld y safle (os ydy 
hynny’n bosib o ystyried y gwaith).

12.00yp - 4.00yp. 4.00yp - 4.30yp – Bydd y perchennog, Sue Hargreaves, ar gael i’w holi. 
Cyrraedd ato: gris isel (dwy fodfedd) – gall cadair olwyn arferol gyrraedd ato.

Lleoedd i ymweld â nhw
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Llantysilio Church
Llantysilio, Adeilad Rhestredig Gradd II* |  NGR SJ194435

Mae’r Eglwys wedi ei chysegru i Sant Tysilio (circa 548-640) ac mae’r strwythur 
presennol yn dyddio o 1180. Mae’n cynnwys corff a changell, gyda chapel gogleddol 
wedi ei godi yn 1718 i letya’r gynulleidfa a oedd wedi defnyddio Glyn y Groes cyn 
hynny. Fe adferwyd yr eglwys ac fe ehangwyd y capel yn 1869. Mae’r fedyddfaen, 
darllenfa’r eryr a’r panelau derw uwchben y cysegr o’r 14g. Mae’r gwydr yn y ffenestr gul 
o tua 1460, ac mae ffenestr y gorllewin yn arddull Cyn-raffaelaidd. Bu Robert Browning 
yn addoli yma am 10 wythnos yn 1866, ac mae llechen ger y pulpud yn coffáu hynny.

10.30-4yp. Gwasanaeth y Sul am 9.30yb.  |  Cyrraedd ati: Mae dau ris isel ar ben 
llwybr lled-serth i gyrraedd at yr eglwys, ond mae’n hawdd cyrraedd ati o’r cefn. 
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Gwesty’r Gales (y siop, nid y bar gwin)

16 Stryd y Bont, Llangollen |  NGR SJ215420

Adeilad rhestredig gradd II o 1754. Y Butcher’s Arms oedd yr adeilad sydd erbyn 
hyn yn siop gwinoedd. Tafarn Y Llew, tafarn y goets fawr, oedd 18 Stryd y Bont. Yn 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg, wedi i Thomas Telford adeiladu ei A5 newydd a 
gyrru’r traffig ar hyd honno yn hytrach nag ar hyd Stryd y Bont, daeth Tafarn y Llew 
yn siop gof haearn.

Dydd Sadwrn yn unig. Cyrraedd ato: mae grisiau i fyny at yr ystafell 
gynhadledd. Bydd Perchennog Richard Gale ar gael i siarad am yr adeilad. 
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Abaty Glyn y Groes
Henebion Cofrestredig |  NGR SJ204441

Fe sefydlwyd Abaty Glyn-y-Groes yn 1200 gan y Sistersiaid dan nawdd 
Madog ap Gruffydd Maelor, tywysog Powys. Mae’r enw’n deillio o ddyffryn 
croes Colofn Eliseg.  Fe adeiladwyd yr Abaty ar wahanol gyfnodau ac fe 
ddinistriwyd rhan helaeth o’r gwaith cynnar gan ddau dân. Fe adeiladwyd  
rhannau cynharaf y strwythur, rhannau isaf y sacristi, ac adeilad y gorllewin 
a’r de o siâl bras a llechi lleol. Yn y rhannau diweddarach fe ddefnyddiwyd 
Tywodfaen Cefn, gyda’r talcen gorllewinol uchaf yn dyddio o ddechrau’r 14g.

10yb-5yp, mynediad olaf am 4.30yp. Bydd yr Abaty ar agor i ymwelwyr 
sy’n dod ar fympwy. Gall pawb gyrraedd y llawr gwaelod. 

Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Llangollen
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Eglwys Efengylaidd Glanrafon 
Stryd y Dywysoges, Llangollen  |  NGR SJ214422

Adeiladwyd fel Capel Annibynwyr ym 1903 ac wedi ei ddylunio gan Owen Morris 
Roberts, Porthmadog. Bu diwygiad crefyddol yng Nghymru ym 1904/5 a mwy 
o bobl yn mynychu pob tŷ addoli. Caewyd yr eglwys yn y 1970au hwyr a bu i’r 
Eglwys Efengylaidd ei phrynu ym 1981.

10.30yb – 3.30yp dydd Sadwrn a 12.30yp - 4.30yp dydd Sul  |  Cyrraedd ati: Gall cadair olwyn gyrraedd o Stryd y Dywysoges

Eglwys Fethodistaidd Saesneg
Stryd y Dywysoges, Llangollen  |  NGR SJ213422

Adeiladwyd hon ym 1903 wedi ei dylunio gan W.J.Morley a’i Fab, yr un cwmni 
a ddyluniodd y Capel Wesleaidd Cymraeg. Rhodd oedd y safle hwn gan hen 
weinidog arolygu, y Parch Sewell. Talodd hefyd am y tair ffenestr liw gan Thomas 
William Camm, Smethwick. Mae’n amlwg i’r adeilad hwn gael ei ddylunio i edrych 
yn fwy fel eglwys na chapel traddodiadol, gyda dylanwad gothig amlwg ar y 
manylion, ac yn enwedig y tŵr uchel.

1.00yp - 4.00yp Dydd Sadwrn a dydd Sul 

Capel Methodistaidd Cymraeg Seion
Stryd y Berwyn, Llangollen  |  NGR SJ21419

Adeiladwyd y capel o fricsen Rhiwabon ym 1903 yn ffasiwn yr adfywiad 
gothig. Cafodd ei ddylunio gan W J Morley a’i Fab, yr un cwmni ag a 
ddyluniodd yr Eglwys Fethodistaidd Saesneg. Mae’r tu mewn yn nodweddiadol 
o gapel, gyda galeri dair ochr. Yn wreiddiol roedd ysgoldy a thŷ’r gofalwr drws 
nesaf i’r capel ar Stryd y Castell. 

1.30yp  -  4.00yp Dydd Sadwrn |  Cyrraedd ato: dim modd mynd i’r galeri.

 

Neuadd Goffa
Stryd y Farchnad, Llangollen  |  NGR SJ214420

Eglwys Fethodistaidd Saesneg oedd hon yn wreiddiol. Gosodwyd y maen 
sylfaen ym 1862 ac agorodd yr eglwys ei drysau ym 1863. Pan godwyd yr 
eglwys newydd ym 1904 daeth hon yn neuadd goffa gyda gwydr lliw yn 
coffáu aelodau amlwg o’r gynulleidfa. Mae’r adeilad erbyn hyn yn neuadd 
gymunedol.

10.30yb - 4.30yp dydd Sadwrn a 1.00yp - 4.30yp dydd Sul  |  Cyrraedd ati: Hawdd i bawb gyrraedd at y neuadd.
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Lleoedd i ymweld â nhw
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Y Caban
Plas Newydd 
Cabinet Chwilfrydedd 
Amser: 10yb-5yp  
(mynediad olaf am 4.15)

Archebu: Dim angen archebu o flaen llaw

5
 
Su

 

Gardd Plas Newydd  
Cyflwyniad gan Gill Thomas o Hanes 
Llangollen

Amser: 2.00yp Dydd Sul yn unig 

Archebu: Angen archebu lle o flaen llaw

Bydd pob ymwelydd dros y penwythnos 
yn cael taflen wybodaeth gan Hanes 
Llangollen yn dangos cynllun o’r ardd 
gyda gwybodaeth am wahanol fannau 
diddorol.
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Eglwys Llantysilio
Arddangosfa – sôn am hanes a 
chynlluniau adfer Y Bont Gadwyn.

Amser: 10.30yb-4yp.

Cyrraedd ati: Dau ris isel ar ben llwybr 
ar allt, gall cadair olwyn gyrraedd at yr 
eglwys drwy’r cefn.
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Su

 

Abaty Glyn y Groes
Teithiau tywys gan y gofalwr. 

Amser: 11.00yb, 1.00yp a 3.00yp ar y 
ddau ddiwrnod.

Archebu: dim angen 

Cyrraedd ato: gall pawb gyrraedd y 
llawr gwaelod

8
 
Sa

 

Gwesty Gales
(y siop, nid y bar gwin)

10.00yb  to 2.00yp. 
Bydd y perchennog, 
Richard Gale, ar gael i 
siarad am yr adeilad.

Cyflwyniad – 
hanesion ynglŷn ag 
amser George Borrow 
yn Llangollen.

Amser: 11.00yb a 
3.00yp Dydd Sadwrn.

Archebu: bydd angen 
archebu lle o flaen llaw.

Cyrraedd ato: mae 
grisiau i gyrraedd yr 
ystafell gynhadledd

10
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Su

 

Neuadd Goffa
Arddangosfa  – 
Hanes rhai o hen 
adeiladau Llangollen

Amser: 10.30yb - 
4.30yp dydd Sadwrn ac 
1.00yp - 4.30yp dydd 
Sul

Cyrraedd ati: Hawdd i 
bawb gyrraedd ati.

Teithiau tywys, Teithiau cerdded, 
digwyddiadau ac arddangosfeydd

1
 
Sa

 

Y Capel
Sesiynau cyflwyno: olrhain achau 

Amser: 9.30yb - 12.30yp Dydd Sadwrn

Archebu: Dim angen. 

Cyrraedd ato: hawdd i bawb gyrraedd ato.

Gwybodaeth am sut i olrhain achau gyda 
“Llyfrgell Achau” a “Dod o Hyd i’m Gorffennol”. 

2
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Su

 

Eglwys St Collen
Taith tywys – Teithiau tywys o’r eglwys. 

Amser: 10.30yb, 2.30yp dydd Sadwrn;  
3.00yp dydd Sul 

Archebu: dim angen archebu lle 

Cyrraedd ati: Gall pawb gyrraedd at yr 
eglwys
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Eglwys y Groes
Arddangosfa – hanes yr Eglwys Gatholig 
yn Llangollen.

Amser: 10.30yb-4yp

Cyrraedd ati: Hawdd i bawb gyrraedd yr 
eglwys

5
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Su

 

Plas Newydd
Cyflwyniad am Hanes – sôn am y 
naddiadau, hanes Merched Llangollen a  
Phlas Newydd ers eu hoes nhw.

Amser: 11.00yb dydd Sadwrn a dydd Sul. 
Cyflwyniad yn para tuag awr.

Archebu: bydd angen archebu o flaen llaw.

Cyrraedd: gall pawb gyrraedd y llawr 
gwaelod. Bydd tâl mynediad ar gyfer 
ymwelwyr sy’n dod ar fympwy.

Dydd Sadwrn 13eg a dydd Sul 14eg o Fedi 
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Amgueddfa 
Llangollen 
Stryd y Parêd, Llangollen

NGR SJ214420

Arddangosfa – Hanes 
Abaty Glyn y Groes a Chroes 
Eliseg gydag arddangosfa 
newydd o weithiau llaw ar 
fenthyciad gan Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru.

Amser: 10.00yb - 4.00yp 

Cyrraedd: bydd 
arddangosiad ac 
arddangosfa ar y llawr 
gwaelod ac o fewn cyrraedd 
i bawb

Llwybr Plant – Dod o 
hyd i’r mynach. Dechrau a 
gorffen yn yr amgueddfa.

Tŷ’r Seren Ddu – 
actorion fel pobl y canol 
oesoedd – ym maes parcio’r 
amgueddfa

Arddangosiad Sadwrn yn 
unig – gwahanol ddulliau 
nyddu. 
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Band Arian Tref 
Llangollen  
Stryd y Parêd, Llangollen

NGR SJ214420

Arddangosfa – Ystafell 
Fand Newydd 2012, gyda 
ffotograffau a gweithiau 
llaw yn gysylltiedig â hanes 
cant a deg o flynyddoedd 
Band Arian Llangollen. 

Amser: 10.00yb - 4.00yp 

Cyrraedd ato: hawdd 
cyrraedd ato i bawb.

14
 
Su

 

Band Arian Tref 
Llangollen 
Cyngerdd yn Stryd y Castell

Amser: 3.00yp Dydd Sul

Mae’r band yn diddanu Llangollen a’r ardal 
ers dros ganrif. Mae dros saith deg aelod - yn 
oedolion a phobl iau.
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Gwaith Peirianneg y 
Rheilffordd Stêm 
Taith Dywys o amgylch y gwaith gyda Bob 
Jaques. Cyfarfod wrth fynedfa’r gwaith ar 
Ffordd yr Abaty y drws nesaf i Eglwys Sant 
Ioan.

Amser: 11yb a 2yp y ddau ddiwrnod.

Archebu: angen archebu o flaen llaw 
(mwyafswm o 15 o bobl)

Cyrraedd: bob man yn hawdd ei gyrraedd 
oni bai am y siop beiriannau.

Ers ail agor Rheilffordd Llangollen ym 1975, 
mae’r mudiad wedi datblygu Gweithdy 
Peirianneg. Mae’r safle erbyn hyn yn 
ymwneud â holl feysydd gwahanol adfer 
y peiriannau ager a hefyd â chytundebau 
rheilffyrdd treftadaeth eraill. Mae hefyd yn 
cynnig cynllun prentisiaeth llwyddiannus yn y 
maes arbenigol hwn.

16
 
Sa

 
Su

 

Taith Dywys 
Pensaernïaeth Llangollen
Taith Dywys ar Droed gyda’r pensaer,  
Carol Smith. Cyfarfod yn y Ganolfan Groeso.

Amser: 12.00yp y ddau ddiwrnod (awr o 
daith)

Archebu: bydd angen archebu lle o flaen 
llaw (mwyafswm o15)

Cyrraedd ati: Byddwch yn cerdded ar hyd 
palmentydd culion felly gall fod yn anodd.
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Sa

 
Su

 

Camlas Safle 
Treftadaeth y Byd 
Taith Dywys gan Mel Lawrence 
– taith dair milltir o Raeadr Bwlch 
yr Oernant at y lanfa yn amlygu 
hanes y gamlas ac yn sôn am 
adeiladau cysylltiedig â hi.

Cyfarfod ym maes parcio 
Llantysilio NGR SJ319343

Amser: 10.30yb y ddau 
ddiwrnod.

Archebu: dim angen

Cyrraedd ati: Grisiau serth o’r 
maes parcio at y gamlas, fel arall 
mae’r daith yn wastad. Os ydy’r 
grisiau’n peri anhawster, gellir 
ailymuno â’r daith ger Rhaeadr 
Bwlch yr Oernant.

18
 
Sa

 

Ysgol Dinas Bran 
Taith dywys ac arddangosfa 
hanes

Amser: 10.00yb - 2.00yp

Archebu: angen archebu lle o 
flaen llaw  - Swyddfa’r ysgol 

01978 860669

1
  
Rhif Lleoliad   Sa

 
Su

  
Dydd Sadwrn a Dydd Sul   Sa

  
Dydd Sadwrn yn unig   Su

  
Dydd Sul yn unig
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Ffoniwch 
er mwyn 
archebu lle ar 
unrhyw daith:  
Y Capel  
01978 
860828 
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3 Porth Burgess

4 Eglwys Leicester
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8 Gardd Goffa’r Dr Evan Pierce

9 Eglwys y Santes Fair

10 Eglwys Llanfarchell ODDI AR Y MAP

11 Brodordy Dinbych
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Mae Dinbych yn dref hanesyddol gyda mwy o adeiladau cofrestredig nag unrhyw 

dref arall yng Nghymru. Roedd Dinbych yn yr unfed ganrif ar ddeg yn dref y gororau 

yn gwarchod y fynedfa i Fryniau Hiraethog ac Eryri.  Ystyr y gair Cymraeg “Dinbych” 

yw “lle bychan amddiffynedig”. Yn ystod y 200 mlynedd nesaf fe dyfodd y dref o ran 

pwysigrwydd i ddod yn breswylfa’r tywysogion Cymreig ond, yn 1282, fe oresgynnodd 

Edward I y gwrthwynebiad Cymreig ac fe roddwyd y dref i Henry de Lacy, Iarll Lincoln, a 

ddechreuodd adeiladu’r castell.

Yn 1563 fe roddwyd castell ac arglwyddiaeth Dinbych i ffefryn Elisabeth I, Robert Dudley, Iarll Caerlŷr      

ac fe dyfodd y dref yn ganolfan diwylliant a menter y Dadeni. Fe ffynnodd Dinbych fel tref farchnad 

ac roedd llawer o Gymry nodedig yn byw yno yn cynnwys Hugh Myddleton, ei frawd Thomas, H M 

Stanley, Twm o’r Nant, Richard Clough a Humphrey Llwyd.

Heddiw mae’r dref yn brolio dros 200 o adeiladau rhestredig mewn amrywiaeth hyfryd o arddulliau, 

o goed a cherrig canoloesol i frics Fictoraidd crand. Mae’r Stryd Fawr sy’n ddigon llydan ar gyfer 

marchnad, yn cynnwys Neuadd y Dref, a adeiladwyd yn 1572 ac yn awr mae yno lyfrgell ac oriel, a 

gerllaw mae strydoedd clos yn arddel yr ymdeimlad o gynllun tref ganoloesol. Ar ben y bryn mae’r 

castell yn teyrnasu a muriau trawiadol y dref o’i amgylch.

Dinbych

Muriau Tref Dinbych Llyfrgell Dinbych

25



 Castell Dinbych 
Castle Hill, Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig 
NGR SJ052662

Canolfan ymwelwyr newydd gyda nodweddion dylunio isel-amgylcheddol.

Mae Castell Dinbych yn un o’r caerau a ffurfiai “gylch cestyll” y Brenin Edward I, ac mae 
pedwar ohonyn nhw (Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares) wedi eu henwi’n safleoedd 
Treftadaeth y Byd.  Fe gychwynnwyd ar adeiladu’r Castell yn 1282 gan Henry de Lacy, un 
o brif gadlywyddion Edward I. Nid dyma’r cadarnle cyntaf i fod ar y safle strategol hwn: fe’i 
hadeiladwyd dros gadarnle Dafydd ap Gruffudd, yr arweinydd Cymreig a orchfygwyd gan 
Edward yn 1282. Yn ystod y Rhyfel Cartref (1642-1649), fe atgyweiriwyd y castell a oedd yn dadfeilio bryd hynny, gan y Cyrnol 
William Salesbury. Yn 1646 fe oddefodd y castell warchae o naw mis. Pan ildiodd Dinbych yn y diwedd ar Hydref 26 1646, 
roedd hynny oherwydd bod y Brenin wedi gorchymyn Salesbury’n bersonol i wneud hynny.

11yb-4yp. Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai.  | Gweler hefyd dan’Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’

Llyfrgell Dinbych
Sgwâr y Neuadd (Stryd Fawr), Adeilad Rhestredig Gradd II 
NGR SJ052658

Prif bwynt gwybodaeth ar y diwrnod – lle da i gychwyn. 
Neuadd y Sir oedd y Llyfrgell gynt. Fe’i codwyd yn 1572 fel Neuadd y Sir dan 
nawddogaeth Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, fel rhan o’i gynlluniau uchelgeisiol 
i fod yn ŵr mwyaf pwerus y wlad gyda Dinbych yn ganolfan ei deyrnas. 
Mae’r adeilad yn enghraifft ardderchog o bensaernïaeth ddinesig gynnar yng 
Nghymru. Roedd gan yr adeilad gwreiddiol siambr cyngor a siambr cyfiawnder 
uwchben marchnad golonâd dan do. Fe’i hail-fodelwyd yn 1780 ac eto’n fwy 
diweddar pan y’i troswyd yn llyfrgell ac oriel y dref.

9.30yb-4.00yp. Gall pawb gyrraedd at y llyfrgell yn hawdd. Bydd pob 
gwasanaeth arferol y llyfrgell ar gael drwy’r penwythnos.  
Gweler hefyd dan ‘Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’

Porth Burgess
Castle Hill, Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig 
NGR SJ051657

Y porthdy caerog hwn oedd y fynedfa i’r dref furiog o 1282 ymlaen ac roedd iddo 
borthcwlis, tyllau llofruddio a holltau saethau. Roedd yn un o bâr o fynedfeydd; 
y llall oedd Porth y Trysorlys sydd wedi ei golli erbyn hyn. Fe adeiladwyd y ddau 
rhwng 1282 a 1294 gan Henry de Lacy, Iarll Lincoln, drwy ganiatâd Edward I ac fe’u 
dyluniwyd yn ôl pob tebyg gan bensaer milwrol blaenllaw’r dydd, y ‘Master James 
of St George’. Mae tyrau gefeilliol Porth Burgess yn llunio’r symbol ar sêl ddinesig 
Dinbych. Mae’r adeilad wedi ei ddefnyddio hefyd fel siambr y cyngor a charchar

10.00yb-5.00yp. Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai: mae gris i fynd i mewn i’r tŵr.

Dinbych Dydd Sadwrn yr 20fed a dydd Sul yr 21ain o Fedi
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Tŷ’r Castell
Bull Lane, Adeilad Gradd II ar y Gofrestr Adeiladau Hynafol |  NGR SJ054658

Codlwyd Tŷ ’r Castell tua 1720 fel plasty. Tra roedd Emily Fazakerley’n berchen ar 
y lle yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg cafwyd llawer o newidiadau ffasiwn i’w 
wneud yn fwy Fictoraidd. Yna pan oedd y plasty yn eiddo i’r argraffwyr Gee enwog, 
daeth llawer o wleidyddion adnabyddus i ymweld â’r lle, a Lloyd George yn un 
ohonyn nhw. Ysgol fonedd ar gyfer Ysgol Howell oedd yr adeilad o’r 1920au tan y’i 
gwerthwyd ym 1985 a’i droi yn westy Gwely a Brecwast moethus.

1.00yp - 5.00yp  |  Mae tir anwastad i’r llwybr sy’n arwain at y tŷ, ac yna mae grisiau i gyrraedd y tŷ.  
Gweler hefyd ‘Teithiau Tywys,Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’

Eglwys Leicester
Bull Lane, Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig 
NGR SJ053657

Fe ddechreuodd Robert Dudley, Iarll Caerlŷr a ffefryn Elisabeth I, adeiladu 
Eglwys Leicester yn 1578. Fe’i cysegrwyd i Dewi Sant ac roedd yn rhan o 
gynllun mawreddog Leicester, gyda’r bwriad, mae’n debyg o drosglwyddo’r 
Esgobaeth o Lanelwy i Ddinbych. Yn 1584 fe ataliwyd y gwaith ac roedd y 
strwythur yn dal yn anghyflawn pan fu farw yn 1588. Fe ddychmygwyd yr 
eglwys yn wreiddiol fel eglwys betryal fwaog o ddeg rhaniad. Yr adfeilion 
mawreddog yw gweddillion yr eglwys Brotestannaidd gyntaf a’r mwyaf 
uchelgeisiol, mae’n debyg, a gychwynnwyd wedi’r Diwygiad.

10.00yb-5.00yp. | Trwy Dŷ’r Castell y mae cyrraedd Eglwys Leicester. 
Mae’r llwybr at y tŷ yn anwastad a garw. 

Muriau Tref Dinbych
Bull Lane, Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig 
NGR SJ051657

Mae muriau’r dref yn cwmpasu’r hen dref a chastell Dinbych ac maent yn 
ymestyn am bron i ddwy ran o dair o filltir. Fe gychwynnwyd ar y gwaith yn 
1282 ac roedd yn cynnwys y Tŵ r Goblin 20m o uchder, a adeiladwyd i amgáu 
a diogelu’r unig ffynhonnell ddŵ r dibynadwy ar gyfer y castell. Fe lwyddodd 
y muriau i ddal llu gwarchaeol Pengryniaid Oliver Cromwell yn ôl am naw mis 
yn ystod y Rhyfel Cartref, pan amddiffynnwyd y garsiwn gan y Cyrnol William 
Salesbury, ‘Old blue stockings’. Mae llwybr y mur o Dŵ r yr Iarlles i Dŵ r Goblin â 
golygfeydd bendigedig ar draws Dyffryn Clwyd i Foel Famau a Bryniau Clwyd.

11.00yb-4.00yp  |  Dydy hi ddim yn hawdd cyrraedd ato: mae llawer o risiau a 
llwybrau anwastad - rydym ni’n argymell i chi wisgo esgidiau addas.

Lleoedd i ymweld â nhwProsiect adeiladu eco-gyfeillgar 
Drysau Gwyrdd
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Bryn Y Parc
Stryd y Parc, Adeilad Gradd II ar y Gofrestr Adeiladau Hynafol. 
NGR SJ054661

Mae Bryn Y Parc yn dŷ trefol pwysig iawn yn dyddio o ganol yr unfed ganrif ar 
bymtheg. Mae’n gymysgedd cymhleth o adeiladwaitho amgylch iard fewnol, 
gyda rhai rhannau ffrâm bren a rhannau eraill wedi’u hadeiladu o garreg.

Mae’r pren hynaf yn dyddio o 1540 a’r rhannau mwy diweddar o 1580. Bu tân 
mawr yn yr adeilad yn 2002 a chafwyd difrod iddo, ond y mae erbyn hyn wedi 
ei adfer a’i droi’n dai.

10yb-4.00yp  |  Bydd tu allan yr adeilad a’r iard fewnol yn anodd cyrraedd 
atynt i rai. Bydd y perchennog, Tom Smith ar gael i ateb cwestiynau

Eglwys y Santes Fair
Henllan Place, Adeilad Rhestredig Gradd II* 
NGR SJ050662

Fe adeiladwyd Eglwys y Santes Fair yn 1874 i ddisodli eglwys ganoloesol y Santes 
Hilary o fewn hen furiau’r dref. Wedi ei dylunio gan benseiri lleol Lloyd Williams ac 
Underwood mae’r eglwys yn cynnwys reredos (cerfiad ar y wal ddwyreiniol y tu 
cefn i’r allor) ardderchog ond dadleuol. Fe’i condemniwyd ar y pryd fel ‘cymhelliad 
i Babyddiaeth a bradychiad o egwyddorion y Diwygiad’.

10.00yb-6.00yh. Gwasanaeth Bore Sul.  
Gall pawb gyrraedd at yr eglwys yn hawdd. 
Bydd Cofnodion y Plwyf ar ddangos a lluniaeth ysgafn ar gael.

Gardd Goffa’r Dr Evan Pierce
Stryd y Dyffryn, Adeilad Rhestredig Gradd II*, Gardd Hanesyddol 
Gofrestredig Gradd II  |  NGR SJ055662

Dr Evan Pierce ei hun a adeiladodd y golofn 50 troedfedd a’i gerflun ohono’i hun 
ar ei phen i nodi ei ddyngarwch fel Crwner, YH, Henadur a Maer Dinbych bum 
gwaith. Mae’n coffáu hefyd ei waith fel meddyg yn ystod yr epidemig colera yn 
1838. Byddai’r Dr Pierce wedi gallu gweld ei ddelwedd o’i gartref yn Salisbury Place 
gyferbyn.  Cafodd yr ardd gyhoeddus Fictoraidd fechan yma ei hadnewyddu’n 
ddiweddar.

10.00yb-5.00yp  |  Mae’r ardd yn hawdd cyrraedd ati i bawb. 
Gweler hefyd‘Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’
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Eglwys Llanfarchell
Whitchurch Road, Adeilad Rhestredig Gradd I  |  NGR SJ071662

Wedi ei hadeiladu ar safle cell y Santes Farchell o’r 7g, mae’r eglwys yn 
enghraifft glasurol o ddull deugorff ‘Dyffryn Clwyd’ ac mae’n cynnwys rhai 
henebion nodedig. Mae’r gwneuthurwr mapiau Humphrey Llwyd, aelodau 
o deulu pwerus Salusbury a chalon Richard Clough, y masnachwr a aned 
yn Ninbych, wedi eu claddu yma. Y tu allan mae bedd Twm o’r Nant, bardd 
Dinbych.

10.00yb-5.00yp. Gwasanaeth dydd Sul 9.30-10.30yb. 
Mae’r eglwys yn hawdd cyrraedd ati i bawb.

Eglwys Bresbyteraidd Sant Tomos
Stryd y Dyffryn, Dinbych  |  NGR SJ054662 

Adeiladwyd yr eglwys yn 1880 ac mae’n enghraifft gain o 
bensaernïaeth Adfywiad Gothig traddodiadol gydag organ wych a 
ffenestr liw Eidalaidd hardd.

Gosodwyd y cofebion sydd yn yr eglwys ar y 1af o Hydref 1878 gan 
Watkin Williams AS a’r enwog Thomas Gee, Maer Dinbych.

Dydd Sadwrn10.00yb-4.30yp a dydd Sul 2.00yp-4.30yp 
Cyrraedd ati: Hawdd i bawb gyrraedd ati. Bydd man chwarae/
gweithgareddau i blant, a bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Brodordy Dinbych
Ffordd Rhyl, Dinbych. Adeilad Gradd II ar y Gofrestr Adeiladau Hynafol 
NGR SJ059665                              

Adfail hen dŷ mynachaidd ydy Brodordy Dinbych. Fe’i sefydlwyd rhwng 
1343-50 gan gymuned Garmelaidd a’i chysegru i’r Santes Fair. Roedd 
Robert Parfew, yr abad Benedictaidd o Loegr a ddaeth maes o law yn Esgob 
Llanelwy, yma pan fu rhaid i’r Carmeliaid ildio Brodordy Dinbych ar y 18fed o 
Awst 1538. Yn ystod Diddymu’r Mynachlogydd cafodd rhai o’r adeiladau eu 
troi’n dai, a gwerthwyd gwlân yn y fynwent. Mae’r adfeilion a welir heddiw 
yn dyddio o’r drydedd ganrif ar ddeg a’r bymthegfed ganrif yn bennaf, ac 
maent yn cynnwys rhannau o’r côr, maen talcen, a muriau corff yr eglwys.

10.00yb-4.00yp  |  Hawdd i bawb gyrraedd ato. 
Gweler hefyd’Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’
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Theatr Twm o’r Nant
Ffordd yr Orsaf, Dinbych  |  NGR SJ057664 

Cafodd yr adeilad hwn, sydd wedi ei gofrestru fel Gradd II ar y Gofrestr Adeiladau 
Hynafol, ei roi i’r dref ym 1890 gan Dr Evan Pierce fel Neuadd Goffa er cof am 
ei fam. Erbyn y 1970au roedd yr adeilad wedi mynd â’i ben iddo, ond cafodd ei 
adfer a’i ailenwi fel Theatr Twm o’r Nant i goffáu’r dramodydd enwog Twm o’r 
Nant (Thomas Edwards) a anwyd yn Llanefydd yn y ddeunawfed ganrif.  Yn ystod 
ei oes cafodd Twm o’r Nant ei alw y “Shakespeare Cymraeg” gan ei edmygwyr.

Dydd Sadwrn 10.00yb-4.00yp a dydd Sul10.00yb-4.00yp 
Cyrraedd ato: Mae’r theatr yn hawdd i bawb gyrraedd ato. 
Gweler hefyd‘Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’

Tafarn y Guildhall

Sgwâr y Neuadd, Dinbych  |  NGR SJ053661 

Mae’r adeilad hwn yn adeilad rhestredig Gradd II. Mae iddo dri thalcen, ac 
fe gredir ei fod yn dyddio o’r unfed ganrif ar bymtheg. Mae’r flwyddyn 1666 
wedi ei nodi ar un talcen a chredir i’r adeilad gael ei ail fodelu bryd hynny. 
Gwesty’r Bull fu enw’r lle am flynyddoedd. Yn 2010 cafodd ei adfer yn gywrain 
a chadwyd llawer o fanylion pensaernïol diddorol. Yn ôl y sôn, bu’r adeilad 
yn bencadlys ar gyfer y cadlywyddion seneddol, Syr Thomas Mytton a Syr 
Thomas Myddleton pan feddiannon nhw Gastell Dinbych yn ystod Rhyfel 
Cartref Lloegr.

10.00yb-6.00yp  |  Cyrraedd ato: Mae grisiau er mwyn cyrraedd y fynedfa 
flaen – mae mynedfa ar gyfer pobl ag anableddau tua chefn yr adeilad  
Gweler hefyd ‘Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac 

Arddangosfeydd’

Amgueddfa Dinbych
Lon y Gelli, Dinbych  |  NGR SJ054664 

Ysgol Gynradd y Cyngor, Fron Goch, oedd yr adeilad pan gafodd ei 
godi ym 1877 ogalchfaen lleol. Troswyd yr adeilad yn Llys yr Ynadon 
a swyddfeydd ym 1987, cyn ei gau yn 2013. Mae un o’r llysoedd a 
chell yn dal i fod yn yr adeilad. Penderfynwyd defnyddio’r adeilad fel 
amgueddfa newydd tref Dinbych yn ddiweddar.

10.00yb-6.00yp  |  Cyrraedd ati: Gall pawb gyrraedd at yr 
amgueddfa o Lôn y Gelli  |  Gweler hefyd dan‘Teithiau Tywys,Teithiau 

Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’
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Dinbych Dydd Sadwrn yr 20fed a dydd Sul yr 21ain o Fedi



 Hwb Dinbych
Ffordd Smithfield, Dinbych |  NGR SJ049660 

Bu i Grŵp Cynefin godi’r adeilad yn 2013/14 ac fe’i hagorwyd ym mis 
Gorffennaf 2014. Nod HWB Dinbych ydy hybu gallu pobl ifanc i ddod 
o hyd i waith drwy roi cyfleoedd addysg bellach iddyn nhw ynghyd a 
phrofiad o redeg mentrau cymdeithasol a’u busnesau eu hunain. Mae’r 
ganolfan hefyd yn agored i boblogaeth ehangach Dinbych ac mae’n 
safle ar gyfer llawer o ddigwyddiadau cymunedol. Yma hefyd mae’r 
ddarpariaeth statudol ar gyfer pobl ifanc y dref. Mae nodweddion 
amgylcheddol gyfeillgar i’r adeilad gan gynnwys paneli haul ar y to, 
system casglu dŵr glaw ar gyfer toiledau a thiwbiau haul.

Dydd Sadwrn 10.00yb tan 2.00yp a dydd Sul 11.30yb - 2.00yp 
Cyrraedd ato: Mae HWB yn hawdd cyrraedd ato i bawb. 
Gweler hefyd‘Teithiau Tywys, Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’

Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau
Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych |  NGR SJ050660 

Sefydlwyd Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau yn 2008 ac mae ar lawr gwaelod 
Canolfan Iaith Clwyd/ Popeth Cymraeg. Bwriad yr amgueddfa ydy rhoi 
gwybod i bobl am bwysigrwydd radio a darlledu yn hanes goroesi’r iaith 
Gymraeg a hunaniaeth Gymreig. Mae’r amgueddfa’n falch o’i chasgliad o 
setiau radio hynafol, falfiau, llenyddiaeth ac effemera sy’n dod o gyfnod 
rhwng 1920 a 1960. 

11.00yb- 4.00yp  |  Cyrraedd ati: Mae’r amgueddfa’n hawdd cyrraedd ati i bawb.  
Gweler hefyd‘Teithiau Tywys,Teithiau Cerdded, Digwyddiadau ac Arddangosfeydd’
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Llyfrgell Dinbych 
Gweithdy – cerflunwaith clai gyda’r artist lleol, Katie 
Scarlett Howard 

Amser: 11.00yb tan 3.00yp

Archebu: Bydd angen archebu lle o flaen llaw. Y pris 
ydy £20 y person

Hawdd i bawb gyrraedd at y llyfrgell. 

2
 
Sa

 
Su

 

Castell Dinbych
Taith Dywys–Bydd y ceidwad yn arwain teithiau 
tywys o gwmpas y castell a’r ganolfan ymwelwyr 
newydd sydd â nodweddion iddi sy’n cael ychydig iawn 
o effaith ar yr amgylchedd.

Amser: 11.00yb, 1.00yp a 3.00yp.

Archebu: dim angen

Cyrraedd ato: gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai.
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Su

 

Tŷ’r Castell
Taith Dywys -Teithiau tywys yn Nhŷ’r Castell

Amser: 2.00yp, 4.30yp

Archebu: dim angen

Cyrraedd ato: gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai.

Te prynhawn: 1.00yp - 5.00yp
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Sa

 
Su

 

Gardd Goffa Dr Evan Pierce

Cyflwyniad - Bywyd a gwaith y Dr Evans Pierce 
Cyfarfod yn Theatr Twm o’r Nant 

Amser: 2.00yp ar y ddau ddiwrnod 

Archebu: bydd angen archebu lle o flaen llaw 
Cyflwyniad difyr gan Mair Jones o safbwynt Mrs Evan 
Pierce am waith a bywyd Dr Evan Pierce - Crwner, Ynad 
Heddwch, Henadur a Maer Dinbych bum tro. 

Cyrraedd ato: bydd ychydig o gerdded o’r Theatr ar 
hyd Lôn Ganol
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Su

 

Brodordy Dinbych
Taith Dywys: Taith o gwmpas y brodordy gyda’n 
tywysydd gwybodus. Dysgwch fwy am hanes difyr y fan 
a chael y cyfle i droedio’r brodordy eich hun.

Amser: 11.00yb, 1.00yp a 3.00yp.

Archebu: dim angen archebu

Cyrraedd ato: Hawdd cyrraedd ato i bawb.
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Su

 

Theatr Twm o’r Nant
Arddangosfa yn seiliedig ar y Rhyfel Byd Cyntaf yn 
cysylltu â’r ffilm (a fydd ar ddangos gan y Clwb Ffilmiau).

Amser: 10.00yb - 4.00yp

Cyrraedd ato: Mae’r theatr yn hawdd cyrraedd ato i 
bawb.
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Amgueddfa Dinbych
Ffilmiau, cyflwyniadau ac arddangosfeydd yn cynnwys 
Arddangosfa Capeli Dinbych

Amser: 10.00yb - 6.00yp

Cyrraedd: cyrraedd ati o Lôn y Gelli
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Su

 

Tafarn y Guildhall
Taith Dywys o’r adeilad hynafol hwn

Amser: 3.00yp

Archebu: dim angen

Cyrraedd ati: Gall fod yn anodd i rai gyrraedd ati
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Su

 

Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau
Teithiau tywys a gweithgareddau ar gyfer pob oedran

Amser: 11.00yb- 4.00yp

Archebu: dim angen

Cyrraedd ati: hawdd i bawb gyrraedd at yr 
amgueddfa.

Dydd Sadwrn 20fed a dydd Sul 21ain o Fedi
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Teithiau tywys, Teithiau cerdded, 
digwyddiadau ac arddangosfeydd
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Hwb Dinbych
Taith Dywysyn yr adeilad newydd sydd wedi ei ddylunio 
gyda nodweddion amgylcheddol gyfeillgar. 

Amser: Dydd Sadwrn: 10.30yb, 1.00yp. Dydd Sul 11.45yb

Archebu: dim angen.

Cyrraedd ato: hawdd i bawb gyrraedd at Hwb.

18
 
Sa
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Cip ar Ddinbych hanesyddol
Taith dywys hanesyddol o gwmpas Dinbych gan Dywyswyr 
Gwirfoddol Dinbych, Cyfarfod wrth Lyfrgell Dinbych

Amser: 10.30yb ar y ddau ddiwrnod. Tuag awr a hanner o hyd.

Archebu: dim angen.

Cyrraedd ato: Bydd cerdded i fyny ac i lawr allt ac ar 
hyd palmentydd culion
Mae’r tywyswyr wedi bod ar gyfres o ddarlithoedd am 
Ddinbych ac mae ganddyn nhw wybodaeth eang am 
hanes y dref.

19
 
Sa

 

Taith ar hyd Stryd y Dyffryn 
hanesyddol 
Taith Dywys gan un o Dywyswyr Gwirfoddol Dinbych ar hyd 
Stryd y Dyffryn, sy’n allt hir serth. Cyfarfod yn Llyfrgell Dinbych

Amser: 2.30yp Dydd Sadwrn. Tuag awr o hyd.

Archebu: Bydd angen archebu lle o flaen llaw.

Cyrraedd ato: Taith droed i fyny a lawr allt ac ar 
balmentydd culion.
Taith drwy Ddinbych yn edmygu adeiladau canol oesol, 
Fictoraidd a Sioraidd gan ddysgu am eu hanes.

20
 
Sa

 

Dinbych a’r Rhyfel Byd Cyntaf
Taith Dywys – o Ddinbych gan un o Dywyswyr 
Gwirfoddol Dinbych. Cyfarfod wrth Lyfrgell Dinbych

Amser: 10.30yb dydd Sadwrn

Archebu: Bydd angen archebu o flaen llaw.

Cyrraedd ato: Cerdded i fyny ac i lawr allt serth ac ar 
hyd palmentydd culion. Cerdded trwy Ddinbych i weld 
mannau yn ymwneud â’r Rhyfel Byd Cyntaf.

21
 
Sa

 

Ysgubor Tŷ Coch
Llangynhafal  |  NGR SJ129637
Taith Dywys drwy’r ysgubor gan Phil Ebbrell,  
Pensaer Cadwraeth

Amser: 2.00yp a 3.00yp dydd Sadwrn.

Archebu: dim angen.

Cyrraedd ato: hawdd i bawb gyrraedd at yr ysgubor.

Adeilad ffrâm goed ydy’r ‘Sgubor Grwpl’ (The Cruck 
Barn), Tŷ Coch, Llangynhafal. Mae’n debyg mai tŷ oedd 
yma’n wreiddiol ac mae’n dyddio o 1430 yn ôl oedran 
y coed. Cafodd y ‘sgubor ei chydnabod gan CADW yn 
2002 ac fe’icofrestrwyd fel adeilad Gradd II. Ystyriwyd 
bod yr adeilad yn dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg gynt. 
Bu i Gyngor Sir Ddinbych adfer yr adeilad gydag arian 
grant i fod ynrhan o safle o weithdai bychan. Dyma un o’r 
adeiladau ffrâm goed hynaf yng Nghymru.
 
222

 
Su

 

Darganfod Dinbych Ganol Oesol
Taith Dywys - drwy Ddinbych gan Fiona Gale, 
Archeolegydd y Sir. Cyfarfod wrth Lyfrgell Dinbych

Amser: 2.00yp Dydd Sul. Bydd y daith yn para tua dwy 
awr.

Archebu: bydd angen archebu lle o flaen llaw.
Cyrraedd ato: rhai elltydd serth, gwisgwch esgidiau 
addas. Taith milltir a hanner drwy Ddinbych yn darganfod 
Dinbych drwy hanes ei hadeiladau.

23
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Su

 

Helfa Drysor fer i blant gael darganfod 
agweddau pensaernïol diddorol yr adeiladau 
sy’nardal y Stryd Fawr a’r cyffiniau.  
Bydd taflenni gwaith ar gael yn y llyfrgell.

Ffoniwch Lyfrgell Dinbych er mwyn 

archebu lle ar unrhyw un o’r teithiau 

tywys: 01745 816313
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1 Llyfrgell Rhuthun

2 Castell Rhuthun

3 Nantclwyd y Dre

4 Yr Hen Lys (Banc NatWest)

5 Carchar Rhuthun 

6 Canolfan Grefftau Rhuthun

7 Eglwys a Rhodfa Sant Pedr

8 Capel Pendref

9 Capel y Tabernacl

10 Capel Bathafarn

11 Eglwys Bresbyteraidd Saesneg

12 Eglwys Llanfwrog

13 Eglwys Sant Meugan

14 Eglwys Plwyf Sant Mihangel a’r Holl Angylion  

15 Rose Cottage

16 Creiriau Picture House 

17 Porth y Dwr

18 Star, Clwyd Street

19 Myddelton Grill

20 Siop Wlân Wayfarer

21 Ty^ Celf

22 Hengoed, Bontuchel

23 Neuadd Woodlands

24 Neuadd Bentref Llanbedr 
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Rhuthun

Mae’r enw Rhuthun yn dynodi caer goch (Rhudd Din) sy’n awgrymu anheddiad cyn-Rufeinig 
ar gefnen dywodfaen y castell. Er bod yna beth tystiolaeth o bresenoldeb Rhufeinig yn yr 
ardal, fe sefydlwyd y dref fel y gwyddom amdani heddiw fel bwrdeistref, wedi ei hamddiffyn 
gan gastell a muriau’r dref, dan arglwyddiaeth Reginald de Grey, yn 1282, yn dilyn 
goruchafiaeth Edward I dros Gymru.

Er iddi gael ei llosgi yn ystod gwrthryfel Owain Glyndŵr yn 1400, roedd Rhuthun yn dref farchnad 

lewyrchus a chanolfan i’r diwydiannau gwlân a lledr am sawl canrif. Hyd at 1974 fe gynhaliwyd 

brawdlysoedd yno, ac mae’r dref yn parhau i fod yn brif ganolfan weinyddol Sir Ddinbych.

Mae’r dref yn llawn diddordeb a hyfrydwch pensaernïol, yn cynnwys gweddillion y castell o’r drydedd 

ganrif ar ddeg, cyn lys barn (Banc y NatWest yn awr), sydd wedi aros fel y bu yn ei hanfod ers 1400, 

Nantclwyd y Dre sydd wedi ei adfer yn ddiweddar, hefyd yn dyddio’n ôl o ddechrau’r bymthegfed ganrif, 

ac Eglwys Sant Pedr, sydd wedi gweld datblygiad y dref ers ei sefydlu yn 1310. 

Mae Sgwâr Sant Pedr gerllaw ac yn arwain oddi yno, i bum cyfeiriad, mae yna siopau a strydoedd 

preswyl yn cynnwys amrywiaeth mawr o adeiladau o’r unfed ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif. Yng 

ngwaelod Stryd y Farchnad, mae ailddatblygiad y Ganolfan Grefftau’n awr wedi ei gwblhau, wedi ei 

dylunio i adlewyrchu egwyddorion pensaernïol yr unfed ganrif ar hugain.

Castell Rhuthun

35

Nantclwyd y Dre

Ffoniwch Lyfrgell Rhuthun er mwyn archebu lle ar  
unrhyw daith ar 01824 705274



Llyfrgell Rhuthun
Stryd y Llys, Adeilad Rhestredig Gradd II  |  NGR SJ124581

Prif bwynt gwybodaeth y diwrnod hwnnw – lle da i gychwyn.

Mae’r adeilad hwn â gorffennol sy’n gysylltiedig â throsedd a chosb: fe’i 
hadeiladwyd yn 1785 i gadw cofnodion y Brawdlysoedd Mawr ac roedd yn 
naturiol hefyd i’w ddefnyddio fel Neuadd y Sir, neu lys barn. Wrth i’r adeilad dyfu 
mewn bri, fe ychwanegwyd portico ynghyd â cholofnau Dorig i’r ffrynt yn ystod 
y 1860au. Fe gynhaliwyd y llys diwethaf yma yn 1974, ond fe barhaodd fel Llys 
Ynadon hyd at 1986; fe’i troswyd yn llyfrgell yn gynnar yn y 1990au.

9.30yb-4.30yp  |  Hawdd i bawb gyrraedd ato. Bydd holl wasanaethau’r 
llyfrgell ar gael trwy gydol y penwythnos. 
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’.

Nantclwyd y Dre
Stryd y Castell, Adeilad Rhestredig Gradd I  |  NGR SJ123581

Hanner ffordd ar hyd stryd fwyaf golygus Rhuthun, mae Nantclwyd y Dre wedi 
gweld adferiad helaeth. Yn awr rydym yn gwybod yr union dymor y torrwyd y 
coed ar gyfer y neuadd (gwanwyn 1434) ac enw’r dyn y caniatawyd y tir iddo 
yn 1435, lle’r adeiladwyd y tŷ   - Goronwy ap Madoc. Mae Nantclwyd y Dre 
wedi ei ymestyn a’i altro’n sylweddol, yn fwyaf nodedig gan Eubule Thelwall, a 
ychwanegodd y portico ffrynt yn 1693, sydd i lawer yn brif nodwedd y tŷ. 

10.30yb - 5.00yp  |  Gall fod yn anodd cyrraedd ato mewn cadair olwyn. 
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’.

Castell Rhuthun 
Stryd y Castell, Adeilad Rhestredig Gradd I  |  NGR SJ123580

Fel y Fflint a Rhuddlan, fe godwyd hen Gastell Rhuthun yn rhan o gynllun y 
Brenin Seisnig Edward I i ddarostwng y tywysog Cymreig, Llewelyn ein Llyw 
Olaf. Cychwynnwyd ar y gwaith yn 1277, ei gwblhau yn 1284, ac fe oroesodd 
ymosodiadau Owain Glyndŵr, yn 1400. Daeth ei gysylltiadau brenhinol i ben 
pan ddifethwyd yr adeilad bron yn gyfan gwbl yn 1644 gan luoedd seneddol, 
yn ystod y Rhyfel Cartref. Mae olion o’i bum tŵr, waliau cysylltiol a’r porthdy 
(sydd wedi altro’n sylweddol) yn aros. Yn y cyfamser, mae yna westy ar y 
rhan fwyaf o’r safle, wedi ei adeiladu yn 1826, ei ymestyn yn 1848-52, ac sy’n 
nodedig am ei steil ffug-ganoloesol Fictoraidd nodweddiadol.

10.30yb - 4.00yp  |  Grisiau i gyrraedd y brif fynedfa. 
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’.

Rhuthun Dydd Sadwrn y 27ain a dydd Sul yr 28ain o Fedi
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Yr Hen Lys (Banc NatWest)
Sgwâr Sant Pedr, Adeilad rhestredig Gradd II |  NGR SJ123583

Adeiladwyd y llys yn wreiddiol ym 1421 o fewn ffrâm sgwarog a’r hen ddaeargell 
oddi tanodd. Y tu allan gwelir gweddillion hen grocbren ar y talcen gorllewinol; 
hon gafodd ei defnyddio ar gyfer y dienyddio olaf, sef yr offeiriad Catholig 
Charles Mahoney ym 1674. Bu i’r Banc Taleithiol Cenedlaethol brynu’r tŷ ym 
1925-6 a’i adfer i’w fri. Mae Nat West, sydd yno rŵan, wedi adnewyddu rhai o’r 
coed allanol.

Dydd Sadwrn yn unig o 9.00yb tan 12.30yp.  
Man bancio cyhoeddus yn unig. Yn hawdd cyrraedd ati.

Canolfan Grefftau Rhuthun
Ffordd y Parc  |  NGR SJ125585

Wedi ei dylunio gan y penseiri Sergison Bates a’i hariannu gan gronfa Loteri 
Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’r ganolfan newydd yn sefyll ar y safle presennol 
yn ei thirwedd ei hun. Mae’n adeilad deinamig o sinc a charreg fwrw gyda thoeau 
tonnog i adleisio Bryniau Clwyd sydd o amgylch. Mae’r Ganolfan Grefftau â thair 
oriel newydd gyda rhaglenni arddangos cyfnewidiol drwy gydol y flwyddyn 
mewn adeilad cyfoes syfrdanol. Roedd y ganolfan grefftau ymysg y pedwar 
cyntaf yn y ras am Wobr Cronfa’r Celfyddydau yn 2009.

10yb-5.30yp  |  Hawdd i bawb gyrraedd y ganolfan.  
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’.

Carchar Rhuthun 
Stryd Clwyd, Adeilad Rhestredig Gradd II*   |  NGR SJ121582

Y mwyaf amlwg o adeiladau Rhuthun sy’n hanesyddol gysylltiedig â 
throsedd a chosb, ‘tŷ cywiro’ oedd y carchar yn wreiddiol yn 1654. Yn 
1774, fe adeiladodd ynadon lleol a oedd yn ‘sensible of the miserable 
state of the ancient prison, in compassion for the unfortunate’ garchar 
newydd, a gafodd ei ymestyn yn 1803 ac 1812. Fe ychwanegwyd bloc 
pedwar llawr, wedi ei fodelu ar Garchar Pentonville yn Llundain, yn 1867-8. 
Fe beidiodd â bod yn garchar yn 1916  ac fe’i defnyddiwyd, ymysg pethau 
eraill, fel ffatri arfau rhyfel. Mae’n awr ar agor fel atyniad i ymwelwyr ac 
mae’n gartref i Wasanaeth Archifau Sir Ddinbych.

10y -5.00yp  |  Hawdd i bawb gyrraedd ato. 
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Lleoedd i ymweld â nhw
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 Eglwys a Rhodfa Sant Pedr
Sgwâr Sant Pedr, adeilad rhestredig Gradd I |  NGR SJ123583

Mae Eglwys Sant Pedr wedi bod yn ganolog i fywyd Rhuthun ers ei sefydlu 
fel capel ym mhlwyf Llan-rhudd (gweler rhif 15 - Sant Meugan), yn 1284. Fe 
adeiladwyd yr adeilad presennol yn 1310, ac mae’n dilyn yr arferiad lleol o fod 
â dau gorff, yn ogystal â changell a thŵr canolog. Fe ychwanegwyd y toeau 
coed, wedi eu haddurno â herodraeth, bathodynnau a blodau wedi eu cerfio, yn 
ystod y 15g, ond y meindwr dim ond yn 1854. Mae’r Hen Glwystai, lle’r arferai’r 
clerigwyr fyw, yn dyddio o 1310, ac mae iddynt is-grofft gromennog. Y brodyr 
Davies a greodd y prif giatiau yng nghastell y Waun hefyd. Cafodd y giatiau eu 
hadfer yn ddiweddar fel rhan o Lwybr Celf Rhuthun gan Jessica Lloyd-Jones, ac 
maen nhw’n goleuo gydag ynni’r haul. Mae’r paneli haul sydd ar do’r eglwys yn 
talu am gost y goleuo a defnydd arall o ynni yno.

10.30yb-4.30yp. Gwasanaeth Sul 10:30yb-11:00yb. Mae’r eglwys yn hawdd 
cyrraedd ati i bawb. Bydd Cofnodion y Plwyf ar ddangos. 
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’.

Capel y Tabernacl
Stryd y Ffynnon, Adeilad Rhestredig Gradd II   |  NGR SJ125582

Fe adeiladwyd y capel Presbyteraidd Cymreig hwn, a oedd yn wreiddiol yn 
gartref i Fethodistiaid Calfinaidd, gan Thomas Williams yn 1889-91. Y gweinidog 
bryd hynny oedd y Parch. Robert Ambrose Jones (Emrys ap Iwan), hyrwyddwr 
hunanlywodraeth i Gymru a’r iaith Gymraeg. Mae’r Gymraeg yn dal i fod yn 
iaith addoliad yn Y Tabernacl. Y tu mewn mae’r eisteddleoedd wedi eu trefnu 
fel pedol.  Mae ffenestri treswaith i’r capel dan do trawst gordd ac mae yna 
amrywiaeth drawiadol o bibellau organ. Pwysleisir y pwysigrwydd a roddwyd 
ar bregethu gan y pulpud sydd wedi ei addurno; oddi tano mae’r ‘Sêt-Fawr’ – 
Eisteddle’r Diaconiaid.

Dydd Sadwrn 11yb-3yp a dydd Sul 1.30yp-4.00yp. Hawdd cyrraedd ato i bawb..

Capel Pendref
Stryd y Ffynnon, Adeilad wedi’i gofrestru fel Gradd II  |  NGR SJ124582

Capel hynaf Rhuthun ydy Capel Annibynwyr Pendref; mae wedi ei gofrestru 
fel Gradd II* ar y gofrestr Adeiladau Hynafol. Daeth i’w ffurf bresennol ym 
1875 ac mae ganddo fwa hardd o faen nadd ar ei flaen yn ogystal â chyntedd 
Tyscanaidd. Mae galeri ar dair ochr y tu mewn dan nenfwd blodeuog.

Dydd Sadwrn 11yb-4yp. Dydd Sul 2.00yp-4.00yp.  
Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai.
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Capel Bathafarn
Stryd y Farchnad, Adeilad Rhestredig Gradd II  |  NGR SJ124584

Fe adeiladwyd Capel Bathafarn yn 1868 am £200 i ddisodli Capel y Felin, y 
fangre addoli wreiddiol i’r Wesleaid yn y dref. Fe’i hadeiladwyd er cof am 
y Parch. Edward Jones, arloeswr Wesleaeth yng Nghymru, a fu’n byw yn 
Fferm Bathafarn, tua milltir a hanner o’r dref. Wedi ei ddylunio gan Richard 
Owens o Lerpwl gydag arddull is-glasurol, fe’i hadeiladwyd mewn brics 
coch gyda manylion tywodfaen melyn. Mae yna le i tua 450 eistedd yn y 
Capel yn hawdd.

Dydd Sadwrn a dydd Sul 11yb – 4yp  |  Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai.

Eglwys Llanfwrog
Adeilad Rhestredig Gradd II*  |  NGR SJ 115 578

Mae Eglwys Llanfwrog ar ben bryn ar gyrion gorllewinol Rhuthun gyda 
golygfeydd eang o Ddyffryn Clwyd a Bryniau Clwyd. Fe fu yma addoli 
Cristnogol ers y 6g, pan gyhoeddodd Mwrog (sant Celtaidd anenwog) yr 
Efengyl yn y rhan yma o’r byd am y tro cyntaf. Mae’r adeilad wedi ei adfer 
sawl gwaith yn ei hanes hir, yr adferiad diweddaraf yn 1999.

Dydd Sadwrn 10yb-4yp. Dydd Sul 2.00yp-4.00yp.  
Gwasanaeth am 11:00yb.  
Hawdd cyrraedd ati i bawb drwy’r giât heibio’r eglwys.  
Bydd Cofnodion y Plwyf ar ddangos.

Eglwys Bresbyteraidd Saesneg
Ffordd Wynnstay  |  NGR SJ124582

Fe osodwyd carreg sylfaen yr eglwys hon, a adeiladwyd gan 
Samuel Owen, ar Orffennaf 28ain 1892. Mae’r eglwys yn un 
cwbl Othig, gyda phortico, clochdy a dau dransept. Yn y transept 
chwith mae’r festri ac mae rhan o’r transept ar y dde yn cynnwys 
gwaith yr organ a’r pibellau. Mae ffenestr y dwyrain, sy’n weladwy 
o’r portico, wedi ei chysegru i’r Parch H L Morris, gweinidog o 
1926 i 1949. Yn union o dan y ffenestr mae yna groes wedi ei 
goleuo mewn derw golau, wedi ei cherfio a’i chyflwyno i’r eglwys 
gan Mr S Dyer-Gough, Nantclwyd y Dre.

Dydd Sadwrn 11yb-4yp a dydd Sul 11:30yb-4:00yp.  
Grisiau i gyrraedd y brif fynedfa.
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Eglwys Plwyf Sant Mihangel a’r Holl 
Angylion  

Efenechtyd  |  NGR SJ11162 55801

Mae tystiolaeth yn awgrymu mai eglwys Geltaidd ydyw, wedi’i 
hadeiladu ar safle ‘Llan’, ac efallai ei bod yn fynachlog, gweinidogaeth 
neu feudwyfa yn wreiddiol. Dyma’r ail eglwys leiaf yn yr esgobaeth, 
wedi’i gofnodi gyntaf yn 1253.   

Mae nodweddion diddorol yn cynnwys yr hen ddrws mynediad gyda’r 
glicied, colfachau a chnociwr drws gwreiddiol. 

Y tu mewn mae nifer o gofebion diddorol, a Ffenestr Ddwyreiniol Gothig Saesnig (1290-1350), pren to o’r 16 
ganrif, a gweddillion darluniau wal cynnar - arbennig iawn, a’r fedyddfaen bren unigryw.    

Mae rhai adferiadau ac addasiadau wedi’u cyflawni dros y blynyddoedd, gyda ffenestr wydr newydd yn 1984, 
wedi’i chreu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Dydd Sadwrn a dydd Sul 9:30yb-5:00yp. Hawdd cyrraedd ati i bawb. 
Gweler hefyd ‘Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd’

Eglwys Sant Meugan
Llan-rhudd, Adeilad Rhestredig Gradd I  |  NGR SJ140577

Sant Meugan yw mam-eglwys Rhuthun, yn bell cyn-ddyddio Eglwys Sant Pedr 
yng nghanol y dref.  Mae’n bosib y bu yna eglwys yma o’r 7g ond mae’r adeilad 
presennol yn dyddio o’r 15g yn unig.  Mae’r gofadail i John Thelwall (a fu farw 
yn 1586) a’i wraig Jane (1585) o ‘Bathafarn House’ gerllaw yn gain iawn, os yn 
erchyll, braidd.

Dydd Sadwrn a dydd Sul 1yp-4.00yp. 
Hawdd cyrraedd ati i bawb. Bydd Cofnodion y Plwyf ar ddangos.

Rose Cottage
15 Stryd y Rhos |  Adeilad rhestredig Gradd II |  NGR SJ128582

Er ei fod yn fychan, mae Rose Cottage yn ddiddorol oherwydd ei fod yn dangos 
nad masnachwyr cyfoethog oedd yn byw ym mhob un o’r tai o ddiwedd yr 
Oesoedd Canol yn y dref.  Fel yr eiddo mwy, mae’n dŷ neuadd nenfforch yn 
sylfaenol ac yn arddel peth o’i blethwaith a dwb gwreiddiol. Dim ond tair ystafell 
oedd yn yr adeilad gwreiddiol, yn dynodi mai teulu nad oedd mor gyfoethog 
oedd yn byw ynddo.  Fe wnaethpwyd gwahanol welliannau, yn cynnwys gosod 
lle tân o ffrâm bren ar ddiwedd yr 17g, ond, erbyn canol yr 20g, roedd Rose 
Cottage mewn cyflwr adfeiliedig.  Cafodd ei adfer yn 2000 gan y perchennog 
presennol ac fe gydnabuwyd ei gyflawniad gan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru, 
ac yn lleol gan Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch gyda Gwobr Quayle 2002.

11.00yb –3.00yp  |  Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai.
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Creiriau Picture House 
34 Stryd y Ffynnon  |  NGR SJ125 582

Adeiladwyd y Picture House i ddangos ffilmiau mud ond fe gaeodd yn y 60au i’w 
drawsnewid yn warws.  Yn enwog am ei nenfwd siâp pen casgen, mae’r adeilad wedi’i 
ddefnyddio fel neuadd ddawns, archfarchnad, siop welyau, bar a bwyty ac yn awr 
mae’n gartref i greiriau.  Mae tu blaen yr adeilad yn ychwanegiad art deco oedd yn 
arfer bod yn gartref i’r swyddfa docynnau, cyntedd a siop fferins. Yn cynnwys byrddau 
stori am gymeriadau’r gorffennol a chip ar ganfyddiad diweddar hen bolyn baner.  

10.30yb – 4.00yp  |  Hawdd cyrraedd ato i bawb.

The Star 
Stryd Clwyd, Rhuthun  LL15 1HH   |  NGR SJ122 581  
Mae’r adeilad yn dyddio’n ôl i’r ail ganrif ar bymtheg (mae’r dyddiad 1639 y tu mewn) 
ac mae yno gyntedd ac asgell fewnol. Mae’n bosib y’i codwyd fel tafarn. Mae’n 
debyg i’r rhan gefn gael ei hadeiladu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Enw’r dafarn 
ym 1756 oedd Pegwn y Gogledd a daeth i fod yn Dafarn Y Star ym 1775. Mae hen 
dudalennau a ddarganfuwyd yn 2010 yn rhoi gwybodaeth am fusnes John Williams 
yma yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
12.00yp tan 6.00yh  |  O’r blaen gall fod yn anodd cyrraedd ato–drws ar yr ochr.

Myddelton Grill
Sgwâr Sant Pedr.Adeilad rhestredig Gradd II Rhuthun  LL15 1AA 
NGR SJ123 583 
Mae patrwm Isalmaenig i’r adeilad sy’n dyddio o ganol yr unfed ganrif ar 
bymtheg. Mae ganddo do hynodgyda threfniant unigryw o ffenestri. Mae pobl 
leol adnabod y ffenestri hyn fel “Saith Llygad Rhuthun”. Adeiladwyd gan Syr 
Richard Clough. Cewch ddod am dro yma eich hunain. 
Dydd Sadwrn yn unig 11.00yb tan 6.00yp  |  Anodd cyrraedd i fyny’r grisiau i rai.

Porth y Dŵr
65 Stryd Clwyd, LL15 1HN   |  Adeilad Rhestredig Graddfa II*  
NGR SJ120582 

Yn allanol, mae gan Borth y Dŵ r edrychiad tŷ o ganol y 19 ganrif gyda siop ar yr 
ochr, ond mae’n gartref i gyfrinach chwilfrydig. Wedi’i adeiladu yn 15 ganrif ac yn 
gysylltiedig â Castle Mill, roedd yn gartref i Peter Moyle y melinydd a’i deulu o 1586. 
Mae hen borth bwaog canoloesol, gyda ffrâm bren o amgylch y ffenestr a phaneli 
o’r 17 ganrif yn parhau i fod ar y tu mewn, ac mae rhan o’r canllaw derw cerfiedig 
wedi’i gadw yn y wal ddeheuol. Mae perchnogion Porth y Dŵ r yn y broses o adfer yr 
adeilad gan ddefnyddio deunyddiau traddodiadol ac i safonau cadwraeth.  

10yb – 4yp  |  Anodd cyrraedd i fyny’r grisiau i rai.
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Siop Wlân Wayfarer
Stryd y Ffynnon, Rhuthun. Adeiladau Gradd II.   
LL15 1AN  |  NGR SJ 125 581

Adeilad du a gwyn ffrâm bren ydy’r siop. Mae rhannau 
ohoni’n dyddio’n ôl i’r 1500au. Roedd yn rhan o’r cerbyty 
a’r stablau a elwid gynt y Cross Foxes (wedyn Tafarn 
Wynnstay, cyn ei newid yn dai). Roedd yr adeilad yn cael 
ei ddefnyddio fel lle i dacio ceffylau, ac roedd yn cysylltu 
â thafarn y goets fawr gyda phorth bwaog. Mae yma 
lyfr lloffion diddorol am farchnadoedd “canol oesol” yr 
ugeinfed ganrif.

Dydd Sadwrn yn unig 10.00yb i 5.00yp.

Hengoed
Bontuchel, Adeilad Rhestredig Gradd II* 
NGR SJ 090 581

Tŷ  Neuadd Nenfforch ydi a ddyddiwyd rhwng 1438 
a 1447 ac a “ddarganfuwyd” yn 2005, wedi iddo gael 
ei ddefnyddio fel adeilad amaethyddol am dros 100 
mlynedd. Mae’r fframwaith coed yn rhyfeddol o gyflawn 
ac mae dimensiynau’r neuadd, yn enwedig y trawst 
canolog bwa-cleddyfog anferth, yn nodedig.  Roedd y 
derw a ddefnyddiwyd oddeutu 500 oed pan gafodd ei 
dorri i lawr: yr hynaf i’w gofnodi mewn unrhyw adeilad yn 
Ynysoedd Prydain.

Dydd Sadwrn yn unig. 
Gweler hefyd ’Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau 

ac arddangosfeydd.

Tŷ Celf
21 Stryd Clwyd, Rhuthun, LL15 1HH 
NGR SJ 122 582

Un o lawer o adeiladau trawstiog Rhuthun sydd yn 
hŷn na’u golwg. Bydd y drysau’n agored i oriel ble 
ceir ffotograffau o Ruthun.

11.00yb tan 3.00yp.
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Neuadd Woodlands
Bontuchel, LL15 2AN  |  NGR SJ 090 574

Tua 1870 yr adeiladwyd yr adeilad presennol. Fodd 
bynnag, bu adeilad arall ar y safle am ganrifoedd cyn 
hynny ac mae gweithred tir yn dangos y bu bwthyn 
hir traddodiadol Cymreig yma un tro.

11.00yb tan 6.00yp. Hawdd cyrraedd at y lloriau 
gwaelod, mae grisiau i gyrraedd y llawr cyntaf. 
Gweler hefyd ’Teithiau tywys, Teithiau cerdded, 

digwyddiadau ac arddangosfeydd’

 Neuadd Bentref Llanbedr 
NGR SJ 145595  

Caiff y Neuadd Bentref ar gyfer defnydd cymunedol. 
Cafwyd grantiau ym 2010 i osod paneli haul, pwmp gwres 
aer, deunydd ynysu ychwanegol i’r to a ffenestri a drysau 
gwydr dwbl i wneud yr adeilad yn fwy cynaliadwy ac er 
mwyn gostwng ei allyrion carbon. Mae yna danc casglu 
dŵr glaw hefyd a dyma sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer y 
lle chwech.

10.00yb tan 3.00yp  |  Hawdd i bawb gyrraedd ati
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Cerdded yn 
araf o gwmpas 
Rhuthun
Bachwch gopi o’r llyfryn hwn er mwyn 

arwain eich hun o gwmpas Rhuthun. Mae’r 

llyfryn ar gael yn Llyfrgell Rhuthun, y 

Ganolfan Groeso a’r Ganolfan Ymwelwyr. Mae 

wedi ei gynhyrchu gan Gymdeithas Ddinesig 

Rhuthun a’r Cylch.
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DVD yn dangos cywaith gan Jane 
McCormack
Amser: 11yb, 1.00yp a 3.00yp

Cyflwyniad gan Jane McCormack
Amser: 12.00 tan 1.00yp

Addas ar gyfer oedran 12+

“Llefydd” sy’n ysbrydoli Jane McCormack, 
boedhynny’n gartref, tirwedd yr ardal neu 
deithio. Mae hi’n gweithio gydag olew ar 
gynfas neu fwrdd ar y safle ei hun. Bu hi’n 
archwilio gwaith haniaethol ond y mae 
bellach yn fodlon gweithio gyda’r hyn sydd 
o’i blaen
 
2

 
Su

 

Ymarferion tynnu llun Galw i Mewn
Amser: 11.00yb – 3.00yp

Darganfyddwch eich creadigrwydd. Bydd 
Jane McCormack yn dangos ambell dechneg 
tynnu llun syml i chi gyda phapur a siarcol.

Ffilm
Amser: 3.00yp tan 3.30yp

Ffilm hunan fywgraffiad byr am Jane 
McCormack

3
 
Sa

 
Su

 

Nantclwyd y Dre
Taith hanesyddol yn Nantclwyd Y Dre 
Amser: 1.00yp, 3.00yp.   
Taith tuag awr o hyd.

Archebu: bydd angen archebu o flaen llaw. 

Cyrraedd: Gall pawb gyrraedd at y llawr 
gwaelod.  

Taith gan Phil Ebbrell, Pensaer Cadwraeth, 
Cyngor Sir Ddinbych.

Taith gwaith adfer Gardd yr Arglwydd
Ar amser amrywiol yn ystod y ddau ddiwrnod

3
 
Sa

 
Cyflwyniad Pwyth 
mewn Pryd gan 
Jeanette Orrell

Time: 11.00yb tan 12.00yp

Addas ar gyfer oedran 16+

Archebu: bydd angen 
archebu lle o flaen llaw

Arddangosiad Rhwymo 
Lacunose 
gan Simeon Jones

Amser: 10.30yb tan 12.30yp

Addas ar gyfer oedran 12+

Archebu: bydd angen 
archebu lle o flaen llaw

Cyflwyniad â lluniau gan 
Simeon Jones

Amser: 2.00yp to 3.00yp

Addas ar gyfer oedran 12+

Archebu: bydd angen 
archebu lle o flaen llaw
 
3

 
Su

 

Gweithdy gwneud llyfrau 
nodiadau poced gyda 
Simeon Jones

Amser: 10.30yb to 1.00yp a 
2.00yp to 4.30yp

Addas ar gyfer oedran 12+

Archebu: bydd angen 
archebu lle o flaen llaw

Sesiwn tynnu llun galw 
i mewn

Amser: 2.00yp tan 4.00yp

Tynnu lluniau yn y gegin gyda 
Jeanette Orrell

Teithiau tywys, Teithiau cerdded, digwyddiadau ac arddangosfeydd.
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Llyfrgell Rhuthun
Taith dywys o’r llyfrgell

Amser: 11yb y ddau ddiwrnod

Archebu: dim angen

Hawdd cyrraedd at y llyfrgell i bawb.

Arddangosfa o bethau sy’n gysylltiedig 
â’r Rhyfel Byd Cyntaf, a thai sydd wedi 
derbyn Gwobr Quayle gan Gymdeithas 
Ddinesig Rhuthun a’r Cylch.
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Castell Rhuthun
Taith Dywys yn olion canol oesol 
a gerddi Castell Rhuthun. Man 
cyfarfod yn y maes parcio wrth y 
brif fynedfa.

Amser: 11.00yb, 1.00yp a 3.00yp ar y 
ddau ddiwrnod. Bydd y daith tuag awr 
o hyd.

Cyrraedd ato: ddim yn addas ar gyfer 
cadair olwyn oherwydd bod grisiau 
uchel i gyrraedd y gerddi.

Cyflwyniad gan Ant Dickinson
Amser: 1.00yp - 1.45yp

Gweithdy
Amser: 2.00yp tan 3.00yp

Addas ar gyfer oedran 11+

Mae Ant Dickinson yn gerddor, 
dyluniwr sain a thecholnegwr. Mae’n 
defnyddio offerynnau cerdd ac mewn 
dulliau anarferol ac yn gweithio gyda 
phrosesau cyfrifiadurol. Dros ychwe mis 
diwethaf bu’n gwneud crwth â’i ddwylo 
ei hun a bydd yn defnyddio hwn gyda 
mecaneg wedi’i raglennu’n ddigidol.

Dydd Sadwrn 27ain o Fedi a dydd Sul yr 28ain o Fedi
Archebu: bydd angen archebu lle o flaen llaw ar gyfer llawer o’r gweithgareddau

Ffoniwch Lyfrgell Rhuthun er mwyn archebu lle ar unrhyw daith ar 01824 705274
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Carchar Rhuthun/
Archifau
Taith Dywys o’r carchar a’r 
archifau - cyfle i weld yr archifau 
mwyaf diddorol 
Amser: 10.00yb, 11yb, 2.00yp a 
3.00yp.  Taith tuag awr o hyd.
Archebu: bydd angen archebu lle 
o flaen llaw
Cyrraedd ato: Hawdd i bawb 
gyrraedd at y carchar.
Arddangosiadau
Amser: 11.00yb tan 3.00yp
Seramegwyr ar waith – bydd 
aelodau o Grochenwyr y Gogledd 
yn arddangos technegau gwaith 
serameg
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Su

 

Cyflwyniad gan Bev 
Bell-Hughes, seramegydd 
a Chadeirydd Crochenwyr y 
Gogledd
Amser: 11.00yb tan 12.00yp
Archebu: bydd angen archebu lle 
o flaen llaw
Sesiwn galw i mewn  
gyda Bev Bell-Hughes.
Amser: 1.30yp tan 4.00yp
Rhowch dro ar daflu potyn
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Canolfan Grefft 
Rhuthun
Gweithdy Galw i Mewn - 
Gwneud print - Peris a Corryr 
artistiaid preswyl

Amser: 11.00ybtan 4.00yp

Addas ar gyfer pob oedran

Tecstilau sydd ddim yn niweidio’r 
amgylchedd wedi’u paentio â llaw, 
deunydd i’r cartref, a deunydd 
ysgrifennu yn defnyddio themâu 
traddodiadol mewn dulliau cyfoes.
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Sa

  

Eglwys Sant Pedr a’r 
man cerdded
Arddangosiad, cyflwyniad a 
sesiwn dynnu llun - cerflunio â chlai 
gyda Heather Burnley

Amser: 10.30yb tan 12.30yp  

Archebu: bydd angen archebu lle o 
flaen llaw
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Cyflwyniad - Am sioe bypedau yn 
seiliedig ar bererindod

Amser: 2.30yp to 3.30yp 
 
7

 
Su

 

Sioe bypedau
Amser: 10.30yb - Rhan o’r weddi foreol 
(yn lle’r bregeth).
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Eglwys Bresbyteraidd 
Saesneg a rhai capeli ac 
eglwysi yn Rhuthun
Taith Goffa’r Rhyfel - Dechrau 
wrth y gofeb ryfel y tu allan i’r eglwys 
Bresbyteraidd er mwyn darganfod 
enwau’r sawl a fu farw yn y Rhyfel 
Byd Cyntaf. Yna byddwch yn chwilio 
am bethau mewn capeli ac eglwysi 
yn Rhuthun sydd â chysylltiad â’r 
Rhyfel Mawr. Edrychwch hefyd ar yr 
arddangosfa yn Llyfrgell Rhuthun.
 
14  Su  

Eglwys Sant Mihangel a’r 
Holl Angylion, Efenechtyd
Digwyddiad: Dathlu’r wylmabsant–
Taflu’r garreg orchest.

Amser: 2.30yp

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

22
 
Sa

  

Hengoed
Taith dywys: Taith gan y perchennog, 
Tony Rose, mewn adeilad a oedd yn 
neuadd-dynenfforchog pan y’i codwyd 
yn wreiddiol yn y bymthegfed ganrif.

Amser: 10.00yb, 12.00, 2.00, 4.00yp. 
Taith tuag awr o hyd.

Archebu: bydd angen archebu lle o 
flaen llaw

Cyrraedd: Anodd. Mae’r llwybr yno 
yn hir a chul, heb le i basio ceir eraill. 
Peidiwch â dod â chŵn na gyrru ar y 
glaswellt.
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Neuadd Woodlands
Taith dywys - taith o gwmpas yr 
adeilad gyda hanes y tŷ . Gallwch fynd i 
mewn i lawer o’r ystafelloedd a gweld eu 
nodweddion difyr
Amser: 3.00yp.  
Archebu: bydd angen archebu lle o 
flaen llaw
Cyrraedd: Gall pawb gyrraedd at y llawr 
gwaelod.
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Ysgol Brynhyfryd ac 
Ysgol Rhuthun
Taith Dywys - Addysg yn Rhuthun 
- taith yn trafod safle hanesyddol yr 
ysgolion a’u harwyddocâd i fywyd yn 
Rhuthun. Mae Ysgol Rhuthun yn un o’r 
ysgolion bonedd hynaf ym Mhrydain, 
yn saith can mlynedd oed. Mae’r daith 
yn cynnwys Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol 
Rhuthun. Cyfarfod yn Ysgol Brynhyfryd. 

Amser: 2.00yp. Bydd y daith tua dwy awr 
a chwarter. 

Archebu: o flaen llaw

Cyrraedd: Gall fod yn anodd cyrraedd 
at rannau.
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Dydd Sadwrn a Dydd Sul   Sa

  
Dydd Sadwrn yn unig   Su

  
Dydd Sul yn unig



Cerdded yn araf o gwmpas Rhuthun

Os ydych yn ymweld â Rhuthun ar y 
penwythnos Drysau Agored beth am 
ddarganfod mwy o bleserau cudd y dref 
gyda chymorth y rhifyn newydd o’r llyfryn 
‘Cerdded yn araf o gwmpas Rhuthun’ - a 
gynhyrchwyd gan Gymdeithas Ddinesig 
Rhuthun a’r Cylch gyda chymorth ariannol 
gan Cadwyn Clwyd.

strydoedd Rhuthun. Bydd dwy ohonyn nhw yn mynd 
â chi mewn llinell syth fwy neu lai ac y mae’rllall yn 
daith gron ond pob un yn gorffen ar Sgwâr Sant Pedr 
yng nghanol y dref. Yn nes ymlaen yn y llyfryn fe 
welwch yr adran Camu Allan yn tynnu sylw at fannau o 
ddiddordeb ar gyrion Rhuthun.

Hyd yn oed o’r pellter, fe fyddwch wedi selweddoli 
bod Rhuthun yn dref atyniadol iawn. Y mae dau o’r 
mannau mwyaf amlwg - tŵ r pigfain Eglwys Sant 
Pedr a muriau tywodfaen coch Castell Rhuthun, 
un bob ochr i’r bryn lle saif y dref fechan hon, i’w 
gweld yn glir o Ddyffryn Clwyd islaw ac o’r moelydd 

amgylchynnol o’n cwmpas. Mewn gwirionedd y 
mae arnoch angen diwrnod neu ddau i weld popeth heb orfod rhuthro 
gormod, felly yr ydym yn hynod obeithiol y wnewch ddychwelyd. 

Bwriad y teitl - ‘Cerdded yn Araf o Gwmpas Rhuthun’ - yw eich temtio 
i wneud hynny. Beth am benderfynu aros a mwynhau’r awyrgylch ac fe 
fyddwch yn fuan iawn yn sylweddoli bod Rhuthun yn dref arbennig lle 
mae’r bobl yn tueddu i daro ar ei gilydd ac yn sgwrsio, yn Gymraeg ac yn 
Saesneg, ar y stryd ac yn y siopau; maent yn berffaith fodlon aros orig 
i gymdeithasu gyda theulu, cyfeillion a chydnabod oherwydd y pennaf 

Wrth sefyll ar Sgwâr Sant Pedr yn nhop y dre ceir golygfeydd ysblennydd 
o’r wlad o gwmpas. Y mae pedair stryd yn rhedeg o’r sgwâr ac y mae 
hynny’n rhoi rhyw syniad inni o siâp canol y dref sydd heb newid fawr 
ers y 13eg ganrif. Wrth gwrs y mae’r dref wedi tyfu cryn dipyn oddi ar 
hynny gan ymestyn i lawr yr allt ac ymhellach, yn arbennig felly yn y 

ond yn y gwraidd y mae Rhuthun yn parhau i fod yn ddigon bach i chwi 
fedru gweld popeth; nifer o adeiladau deniadol a hanesyddol ond hefyd 
nifer o siopau a thai ‘cyffredin’ sydd hefyd yn werth i chi eu gweld.

Casglwch eich llyfryn Cerdded yn Araf o Lyfrgell Rhuthun


