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Ymweliad ag Eglwys Gadeiriol Caerloyw a Gerddi Highnam Court  

 
Dydd Mercher Gorffennaf 6ed 2022  

 
8.00 Coets yn gadael Amgueddfa Cymru Caerdyd, Parc Cathays 
8.15  Codi teithwyr yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath 
10.15  Cyrraedd Eglwys Gadeiriol Caerloyw. (Ni chynhwysir coffi a biscedi) 
11.00  Taith grŵp dywys o amgylch yr Eglwys Gadeiriol  
12.30 Cinio yn ystafell Parliament, wedi’i gynnwys yn y cost. (Nodir bod 17 step I ddringo) 
2.00 Teithio o Eglwys Gadeiriol Caerloyw i Highnam Court 
2.30 Cyrraedd Gerddi Highnam Court  
4.00 Te a chacen, wedi’u cynnwys yn y cost 
4.45 Gadael Gerddi Highnam Court i gyrraedd Caerdydd tua 6.30yh.  
 

Mae gan Caerloyw yn un o gadeirlannau mwyaf eithriadol y DU, yn gyfarwydd i'r hen a'r ifanc o'r ffilmiau Harry 
Potter! Mae gan y Gadeirlan gysylltiadau cryf â'r cyfansoddwr Vaughan Williams a fyddai'n dathlu ei ben-blwydd 
yn 150 oed eleni a lle perfformiwyd ei Tallis Fantasia eiconig gyntaf yn 1910. Cawn ein tywys o gwmpas yr 
eglwys gadeiriol ac wedyn cinio bwffe hunanwasanaeth i’w weini yn ystafelloedd hanesyddol Parliament. Sylwch 
fod yna ddau ar bymtheg o risiau i fyny i'r ystafell hon; mae canllaw i'r ystafell ond does dim lifft. 
 
Mae gan Highnam Court, nad yw ar agor i'r cyhoedd,  erddi godidog sy'n ganolbwynt i'r ymweliad. 
Prynodd Syr Hubert Parry, y cyfansoddwr Fictoraidd enwog (cofier Jerusalem) y Cwrt yn 1838 a gosododd y 
gerddi allan yn yr arddull ‘Gardenesque’. Erbyn dechrau'r 20fed ganrif roedd y gerddi wedi'u hesgeuluso a dim 
ond wedi iddynt gael eu prynu yn 1994 gan y perchennog presennol Roger Head y cyflawnwyd y dasg o 
adnewyddu'r gerddi mewn modd cariadus. Argymhellir esgidiau cadarn ar gyfer cerdded ar rai o'r llwybrau 
anwastad yn yr ardd. 
Bydd Geraint Lewis, cerddor a chyfansoddwr o fri, yn arwaini yr ymweliad hwn a bydd yn sôn ar y coets am 
gysylltiadau Vaughan Williams ag Eglwys Gadeiriol Caerloyw. Bydd hefyd yn sôn am Syr Hubert Parry a oedd yn 
athro iddo yn y Coleg Cerdd Brenhinol. Mae sgwrs gan Geraint am Vaughan Williams wedi'i hamserlennu ym mis 
Hydref eleni. 
Cost y diwrnod yw £48  
 
Os am ymuno â’r daith, ysgrifennwch siec yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru ac anfonwch ef gyda’r 
ffurflen gais isod at  Richard Carter, 2 Maes y Deri, Rhiwbina, Cardiff CF14 6JJ.    
 
Ebost: richard.carter@friendsmuseumwales.org.uk   Ffôn: 029 20620687  Ffôn symudol: 07921811996.   

DS Peidiwch â thalu am fwy nag un digwyddiad ar yr un siec. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Taith i Eglwys Gadeiriol Caerloyw a Highnam Court, Dydd Mercher, Gorffennaf 6ed 2022  
 
Enw(au)__________________________   
 
Cyfeiriad______________________________________________________________ Côd post ___________  
 
Ffôn _________________   Ffôn symudol _____________   Ebostl __________________________________ 

 
Cadwch  _______ (l)le am yr ymweliad uchod. Noder unrhyw anghenion deietegol _______________________ 
 
Amgaeaf siec am £_____ (yn daladwy i Gyfeillion Amgueddfa Cymru).  
 
Ymunaf/wn â’r coets yn  Amgueddfa Cymru, Parc Cathays_____  Wild Gardens Road, Parc y Rhath ________ 
 
Cadarnhaf/wn fy/ein mod/bod yn Gyfaill/eillion i Amgueddfa Cymru  _____ 
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