
 
 

 

 

                                                       

         YMWELIAD Â RHYDYCHEN 

                                             DYDD MERCHER EBRILL 13EG 2022 
 

Disgynnwn o'r bws y tu allan i Amgueddfa Ashmolean lle mae arddangosfa fawr i'w gweld o weithiau gan 

Camille Pissarro, un o'r argraffiadwyr gwreiddiol. Bydd yr arddangosfa hon yn rhychwantu gyrfa gyfan 

Pissarro, gan gynnwys casgliadau'r Ashmolean yn ogystal â benthyciadau rhyngwladol . Argymhellir 

archebu lle ar gyfer mynediad ymlaenllaw ; pris ymweliad yng nghanol yr wythnos yw £13.50 (a 

ychwanegir i £15.00 gyda Chymorth Rhodd). Beth am ymweld â Gardd Fotaneg Rhydychen os yw'r 

tywydd yn ffafriol? Hon yw'r ardd fotaneg hynaf yn y DU, a sefydlwyd yn 1621 fel gardd ffiseg sy'n tyfu 

planhigion ar gyfer ymchwil meddyginiaethol; mae'n daith gerdded ddymunol 20 munud ar hyd y Stryd 

Fawr tuag at Goleg Magdalen. 

 Mae Amgueddfa Hanes Natur Prifysgol Rhydychen yn enghraifft wych o bensaernïaeth y 19eg 

ganrif ac mae mor drawiadol heddiw â phan agorodd ym 1860. Mae Amgueddfa Prifysgol Rhydychen yn 

rhoi mynediad i Amgueddfa Pitt Rivers drws nesaf. Mae hwn yn gartref i gasgliadau'r Brifysgol o 

sbesimenau swolegol, entomolegol, paleontolegol a mwynolegol a gasglwyd yn ystod y tair canrif 

ddiwethaf. Mae mynediad i'r ddwy amgueddfa am ddim ac does dim angen archebu lle. 

 

Mae rhaglen y diwrnod fel a ganlyn: 

 8.30 yb.  Gadael yr Amgueddfa Genedlaethol, Parc Cathays. 

 8.45 yb. Gadael Wild Gardens Road, Parc y Rhath. 

 11.00 yb.  Cyrraedd y Man Gollwng / Codi, Amgueddfa Ashmolean. 

 5.00 yh  Bydd y bws yn gadael am Gaerdydd. 

 

Cyfanswm y tâl am y diwrnod sy'n cynnwys rhodd y goets fawr a'r gyrrwr yw £27.00. I ymuno â ni, anfonwch  

eich siec yn daladwy i ‘Cyfeillion Amgueddfa Cymru’ a’r ffurflen wedi’i chwblhau at:  

Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Bro Morgannwg. CF64 4HE. 

Ffôn: 029 2051 3956. Ebost: dorn.swaffield@gmail.com.  

Cofiwch amgáu amlen â chyfeiriad a stamp arni os nad oes gennych gyfeiriad E-bost. 

 

Sylwch fod yn rhaid i Gwyn Jones Coaches edrych ar eu harchebion a gwirio bod teithwyr lle 

bo'n bosibl wedi cael eu brechu a bod y 2 sedd y tu ôl i'r gyrrwr yn cael eu gadael yn wag. 

Maent wedi gosod Hidlau Airconco Newydd Hipatec i'w hyfforddwyr gweithredol sy'n 

cylchredeg ac yn hidlo'r gronynnau COVID yn yrmjk aer ac mae staff wedi cael gwybod i gadw 

fentiau aer ar agor lle bo modd. 

………………………………………………………………………………………………… 

At: Cyfeillion Amgueddfa Cymru 

YMWELIAD Â RHYDYCHEN DYDD MERCHER EBRILL 13EG 2022 

 

Name: _____________________________________________________________________ 

Address: ___________________________________________________________________ 

_________________________Postcode: _____________Tel:_________________________ 

E-Mail: ________________________________________   

Cadwch ____  (l)le am yr ymwleiad. Amgaeaf siec am £_______ ( £27.00 y person.) ac amlen 

hunan-gyiriadol os nad oes gennych gyfeiriad ebost. 

 

 Byddaf/wn yn dal y coets ger:     blaen yr Amgueddfa.       Wild Gardens Road. 
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