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Croeso i Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy.  Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys

gwybodaeth i’ch helpu yn ystod eich ymweliad â’r Eisteddfod eleni.  

Cofiwch lawr lwytho ap yr Eisteddfod cyn cyrraedd y Maes.  Mae’r ap yn

cynnwys y rhestr ddiweddaraf o ddigwyddiadau a gweithgareddau a map i’ch

helpu i grwydro’r Maes yn ystod eich ymweliad.  Mae’r ap ar gael drwy’r Ap 

Store a’r Google Play Store.

Mae map ar gael yn rhad ac am ddim o’r Ganolfan Ymwelwyr.  Os ydych yn

cael trafferth i gael hyd i unrhyw le neu angen gwybodaeth am y map, ewch i’r

ddesg wybodaeth i siarad gyda’r tîm gofal cwsmer.

Amseroedd Agor

Mae’r Maes ar agor o 08:00 tan ddaw’r gweithgareddau i ben tua 23:00 bob 

dydd.  Gellir dod i’r Maes gyda thocyn cyngerdd o 16:00 ymlaen, a gellir prynu

tocynnau rhatach i’r Maes ar ôl 16:00.  Ni fydd unrhyw un yn cael mynediad i’r

Maes ar ôl 21:00.





Cyrraedd y Maes

Os oes gennych chi fathodyn glas, dilynwch yr arwyddion i gyrraedd y maes

parcio dynodedig yn agos at y brif fynedfa.  Os nad oes gennych chi fathodyn

glas, dilynwch yr arwyddion cyffredinol i barcio.  

Soniwch wrth stiward wrth gyrraedd y maes parcio os oes gennych chi anghenion

hygyrchedd, er mwyn parcio mor agos at y safle bws â phosibl.

Bydd bysiau gwennol yn rhedeg yn rheolaidd rhwng y meysydd parcio a’r Maes o 

07:00 tan ddiwedd y nos.  Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan gwmni

Llew Jones, Llanrwst.  

Mae’r bysiau yn rhai lloriau isel, sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri.  

Maes Parcio Hendre Wen

Rydym wedi adeiladu pont ar draws yr A470 er mwyn i ymwelwyr groesi’r ffordd o 

faes parcio Hendre Wen i’r Maes yn ddiogel.  

Os nad oes modd i chi ddringo’r bont, siaradwch gyda’r stiward wrth ei hymyl i

gael cymorth i groesi a chyrraedd y Maes.



Tocynnau

Mae’r swyddfa docynnau y tu allan i’r brif fynedfa.  Mae rhai ffenestri isel yn y 

swyddfa, er mwyn hwyluso ymwelwyr mewn cadair olwyn neu sgwter.  

Rydym hefyd wedi gosod system ‘loop’ wrth y ddesg, er mwyn cynnig

cymorth i ymwelwyr sy’n gwisgo teclyn clyw.  

Mae modd prynu tocynnau ar-lein drwy fynd i

www.eisteddfod.cymru/tocynnau cyn cyrraedd y Maes.  Bydd modd casglu’r

tocynnau o’r swyddfa wrth gyrraedd y Maes.

Mae tocynnau am ddim ar gael ar gyfer cynorthwy-wyr personol.  Os oes

gennych chi gynorthwy-ydd neu os ydych chi’n dod gydag ymwelydd sydd

angen cymorth, cofiwch ddod â thystiolaeth gyda chi i’r Maes er mwyn

derbyn tocyn am ddim.

Rydym yn derbyn y mathau canlynol o dystiolaeth:

• Tudalen flaen lwfans byw i’r anabl / Taliad annibynniaeth bersonol

(dim cyfradd benodol)

• Tudalen flaen llythyr lwfans gweini (dim cyfradd benodol)

• Tystiolaeth o fod wedi cofrestru â nam difrifol ar y golwg (dall)

• Cerdyn ID cydnabyddedig ar gyfer cŵn cymorth

• Cerdyn mynediad CredAbility

Noder – nid oes modd prynu tocyn ar ôl 16:00 ymlaen llaw nac ar-lein.

Canolfan Ymwelwyr

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr wedi’i lleoli yn y brif fynedfa.  Os oes gennych chi 

unrhyw gwestiynau am hygyrchedd ar y Maes, neu os oes angen unrhyw

wybodaeth am y Maes neu’r gweithgareddau yn ystod yr wythnos, ewch i’r

ddesg wybodaeth lle bydd aelodau o’r tîm gofal cwsmer ar gael i’ch helpu.  

Mae swyddfa’r stiwardiaid wedi’i lleoli yn y Ganolfan Ymwelwyr, a bydd

goruchwylydd ar ddyletswydd yma drwy gydol yr amser pan mae’r Maes ar

agor.  Gallwch ofyn am gymorth neu gyngor yma, a bydd y tîm yn gallu eich

cynghori ar faterion sy’n ymwneud gyda hygyrchedd a sut i gyrraedd

gwahanol leoliadau ar y Maes, ynghyd â’r gwasanaethau sydd ar gael i’ch

helpu.

http://www.eisteddfod.cymru/tocynnau


Toiledau

Mae toiled ar gyfer ymwelwyr anabl ym mhob bloc o doiledau ar y Maes, ac mae

ramp wedi’i osod yno.  

Ceir toiled dibyniaeth uchel (high-dependency) yn y bloc toiledau ger yr uned

cymorth cyntaf / Pafiliwn, gyda chlo sy’n gweithio gyda goriad RADAR.  Peidiwch â 

phoeni os nad oes gennych chi oriad pwrpasol.  Gellir benthyg goriad o’r llefydd

canlynol – ond cofiwch ei ddychwelyd wedyn:

• Tîm gofal cwsmer, desg wybodaeth y Ganolfan Ymwelwyr

• Swyddfa’r Stiwardiaid, Canolfan Ymwelwyr

• Uned cymorth cyntaf (wrth ymyl y toiled)

• Swyddfa’r Eisteddfod (tu ôl i’r Pafiliwn)

Mae toiledau ar gyfer ymwelwyr anabl wedi’u nodi’n glir ar y map.

Pwyntiau Dŵr

Mae pwyntiau dŵr ar gael ar hyd a lled y Maes, ac wedi’u nodi’n glir ar fap y safle.  

Mae’r rhain wedi’u gosod yn isel er mwyn hwyluso ymwelwyr mewn cadeiriau olwyn

a sgwteri.  

Ein bwriad yw annog ymwelwyr i ddod â photeli dŵr y gellir eu hail-ddefnyddio i’r

Maes, a’u llenwi’n rheolaidd wrth grwydro.  Nid oes poteli dŵr plastig ar werth ar y 

Maes eleni.



Llogi Cadair Olwyn / Sgwter

Rydym yn cydweithio gyda chwmni Byw Bywyd unwaith eto eleni, ac mae’u

stondin wedi’i lleoli wrth ymyl y brif fynedfa.  

Er bod sgwteri a chadeiriau olwyn ar gael i’w llogi ar y dydd, rydym yn argymell

yn gryf eich bod yn cysylltu gyda’r cwmni ymlaen llaw am sgwrs, a gellir

gwneud hyn drwy ffonio 01286 830 101.  

Os ydych yn bwriadu llogi sgwter am y tro cyntaf eleni, dylech gysylltu gyda’r

cwmni am gyngor a sgwrs.  Os nad ydych yn brofiadol ar sgwter, dylech ddewis

cyflymder araf wrth grwydro’r Maes.  

Byddwch yn ystyrlon o ymwelwyr eraill bob amser wrth ddefnyddio sgwter o 

amgylch y Maes.

Mae stondin Byw Bywyd ar agor o 10:00 – 17:00 bob dydd.  

Mae modd i ymwelwyr wefru eu sgwter yn y stondin, hyd yn oed os nad ydynt 

wedi llogi’r sgwter gan gwmni Byw Bywyd.  

Mae pwynt gwefru arall wedi’i leoli ger y pentref bwyd, ac mae’r ddau wedi’u

nodi’n glir ar y map.



O Amgylch y Maes

Mae Maes Eisteddfod Sir Conwy wedi’i leoli ar dir amaethyddol.  Mae’r rhan

fwyaf o’r Maes yn fflat ac mae tracfyrddau ‘esmwyth’ wedi’u gosod er mwyn

creu llwybrau hygyrch ar gyfer crwydro o le i le.  Nid oes llwybrau cerrig ar y 

Maes eleni.  

Ein bwriad yw sicrhau bod modd mynd i bob rhan o’r Maes mor esmwyth â 

phosibl.  Dylech gymryd gofal arbennig os ydych chi’n penderfynu gwyro oddi

ar y llwybrau swyddogol, yn enwedig os ydych yn defnyddio cadair olwyn neu

sgwter.

Rydym yn darparu ramp i bob adeilad os nad oes mynediad hygyrch naturiol.  

Os ydych yn wynebu problem, cysylltwch gyda’r tîm gofal cwsmer yn y 

Ganolfan Ymwelwyr neu swyddfa’r Eisteddfod y tu ôl i’r Pafiliwn ar unwaith.  

Os ydych yn ei chael yn anodd i grwydro’r Maes, cysylltwch gydag un o’r

goruchwylwyr stiwardio, sy’n gwisgo siacedi gwelededd uchel coch neu oren.  

Bydd y goruchwylwyr yn gallu galw am wasanaeth cerbyd pwrpasol i’ch helpu.  

Mae tîm o stiwardiaid wedi’u lleoli ym mhob ardal o’r Maes, ac maen nhw’n

gallu helpu gyda phob math o ymholiadau a cheisiadau.

Pafiliwn

Cynhelir y rhan helaeth o raglen gystadleuol a seremonïau’r Eisteddfod yn y 

Pafiliwn.  Mae stiwardiaid ar ddyletswydd wrth ymyl drysau’r Pafiliwn drwy’r

amser, a gallwch ofyn am gymorth neu gyngor wrth gyrraedd yr adeilad.

Mae lle arbennig ar gyfer ymwelwyr sy’n defnyddio cadeiriau olwyn neu sgwteri

wedi’i neilltuo yn y Pafiliwn, ac mae seddau gerllaw ar gyfer cynorthwywyr

personol.  

Rydym yn gofyn yn garedig i unrhyw un sy’n dymuno sicrhau lle yn yr ardal

yma i gysylltu ymlaen llaw, a gellir gwneud hyn drwy e-bostio

tocynnau@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio’r llinell docynnau ar 0845 4090 

800.

Mae modd archebu lle yn yr ardal hon ar gyfer cyngherddau hefyd, a dylid

cysylltu gyda’r swyddfa docynnau mewn da bryd pan mae tocynnau’n mynd ar

werth ym mis Ebrill i wneud hyn.



Rydym yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn y Pafiliwn.  Gellir

defnyddio’r cyfieithiad fel gwasanaeth sain ddisgrifio ar gyfer gweithgareddau’r 

Pafiliwn.  Mae’r offer ar gael yn rhad ac am ddim o’r Ganolfan Gyfieithu yn y 

caban bach tu allan i’r Pafiliwn.  

Nodwch mai gwasanaeth uniaith Saesneg yw’r gwasanaeth cyfieithu.

Efallai bydd defnydd o oleuadau fflachiog mewn rhai sioeau yn ystod yr wythnos.  

Byddwn yn gosod rhybudd ar ddrysau’r Pafiliwn ac ar-lein wrth brynu tocynnau 

os yw hyn yn berthnasol. 

Llecyn Llonydd

Rydym yn darparu llecyn tawel i ymlacio ar gyfer ymwelwyr sy’n awyddus i 

ddianc o brysurdeb y Maes yn ystod eu hymweliad.  Eleni, mae’r Llecyn Llonydd 

wedi’i leoli wrth ymyl yr uned cymorth cyntaf rhwng Dawns a’r Pagoda.  Mae’r 

llecyn wedi’i nodi’n glir ar y map, ac mae’n agos at y toiled dibyniaeth uchel.

Cŵn Cymorth

Mae croeso mawr i gŵn cymorth ym mhob rhan o’r Maes.  Os ydych yn awyddus

i fynd â’r ci i mewn i’r Pafiliwn, soniwch wrth y stiwardiaid wrth y drws er mwyn

iddyn nhw eich helpu i gael hyd i sedd addas gyda digon o le i’r ci wrth eich ymyl.  

Os ydych yn prynu tocynnau i’r Pafiliwn ymlaen llaw, ffoniwch ein swyddfa

docynnau ar 0845 4090 800 a gofyn am sedd addas i chi a’r ci.



Cymorth ychwanegol

Mae stiwardiaid ym mhob un o’n hadeiladau ac yn crwydro’r Maes yn ystod

oriau agor.  Maent yn hawdd i’w hadnabod ac yn gwisgo siacedi gwelededd

uchel.  

Os oes gennych gwestiwn neu os ydych eisiau cymorth neu gyngor, ewch atynt.  

Bydd modd iddyn nhw eich helpu neu alw ar rywun arall i’ch cynorthwyo.  

Cysylltu

Os ydych yn darganfod problem neu os ydych yn cael trafferthion, mae angen

sôn wrthym ni ar y pryd.  Peidiwch ag anwybyddu problem a chysylltu ar ôl yr

ŵyl.  

Dewch draw i swyddfa’r Eisteddfod y tu ôl i’r Pafiliwn neu ewch at y tîm gofal 

cwsmer neu swyddfa’r stiwardiaid yn y Ganolfan Ymwelwyr i siarad gyda ni ar y 

pryd, fel ein bod yn gallu gwneud ein gorau i ddatrys y broblem yn syth. 

Alwyn Roberts su’n gyfrifol am hygyrchedd a bydd aelod o staff yn ei alw ar y 

radio.  Os hoffech gysylltu gyda Alwyn ymlaen llaw, e-bostiwch

alwyn@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 0845 4090 400.  Bydd y rhif

hwn hefyd yn weithredol yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Mae’r Eisteddfod yn ŵyl gynhwysol sy’n parchu a dathlu amrywiaeth yn ein holl 

weithgareddau.  

Rydym yn trin pawb gyda pharch a chwrteisi, ac yn awyddus i sicrhau nad yw 

unrhyw un yn wynebu rhagfarn ar sail anabledd, cefndir, cred, crefydd, hil, 

oedran, rhyw, rhywedd na rhywioldeb yn ystod eich ymweliad â’r ŵyl.

Gwyliwch ein fideo hygyrchedd yma – https://youtu.be/yOL95GNsNT4

I ddarllen ein tudalennau hygyrchedd ar-lein, ewch i 

www.eisteddfod.cymru/hygyrchedd

Diolch am ddarllen.  Mwynhewch yr Eisteddfod!

Gorffennaf 2019

https://youtu.be/yOL95GNsNT4
http://www.eisteddfod.cymru/hygyrchedd

