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Teithiau cerdded

Abertawe

Taith gerdded o gwmpas rhan o ganol dinas Abertawe ac i’r Chwarter Arforol. Mae’r daith hon yn eich tywys o
gwmpas lleoliadau yn Abertawe sydd wedi ymddangos yng nghyfresi Dr Who a Torchwood ac yn ymwneud
â bywyd y dramodydd Dylan Thomas a gafodd ei fagu yn ardal Uplands, Abertawe. Mae dewis i gerdded
ymhellach ar hyd y promenâd (cyfanswm o tua awr) allan i Neuadd Brangwyn, lle ffilmiwyd rhai o olygfeydd
Torchwood.

Meysydd parcio – mae nifer ar gael yng nghanol y ddinas. Maes Parcio Parc Tawe – i gwsmeriaid yn unig, am ddim 
hyd at 3 awr. Mae dirwy am bario’n hirach na thair awr.
       
   1. Plantasia – lleoliad Doctor Who ‘The Doctor’s Daughter’

Mae’r daith yn cychwyn ym Mharc Tawe ger yr atyniad ‘Plantasia’.

Y tu mewn i’r atyniad hwn yn y tŷ twym y ffilmiwyd y rhaglen ‘The Doctor’s
Daughter’ – (cyfres 4, pennod 6.)

Mae tâl mynediad os ydych yn bwriadu mynd i fewn i’r Plantasia – gwybodaeth am
oriau agor a phris mynediad ar wefan Cyngor Abertawe:
www.swansea.gov.uk/

Ewch allan o’r adeilad a cherddwch i’r dde o gwmpas adeilad y Plantasia tuag at
siop Toys R Us. Ewch ar hyd y groesfan i gerddwyr yn y maes parcio ac allan i’r 
brif heol gyferbyn â’r archfarchnad. Croeswch y brif ffordd wrth y goleuadau traffig 
a throi i’r dde. (Fe welwch arwydd ffordd Canol y ddinas, Mwmbwls, Sgeti) Ewch 
syth ymlaen heibio’r orsaf betrol ar y chwith.

Fe ddewch at Westy’r Morgans ar y chwith (ar y gornel rhwng Somerset Place ac
Adelaide Street.)
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2. Canolfan Dylan Thomas – hanes bywyd a gwaith y dramodydd

I weld Canolfan Dylan Thomas a’r marina, ewch i lawr Somerset Place gydag 
ochr gwesty Morgans. Bydd Canolfan Dylan Thomas, sef Tŷ Llên Abertawe ar y 
chwith ar waelod yr heol.

Yn yr adeilad hwn ceir arddangosfa am Dylan Thomas a’i weithiau, a chynhelir
digwyddiadau llenyddol yma gydol y flwyddyn, gan gynnwys Gŵyl Dylan Thomas 
yn flynyddol.

Am fanylion oriau agor a rhestr digwyddiadau, ewch i wefan Cyngor Abertawe:
www.swansea.gov.uk/
 

O’r fan hon fe welwch y bont gerdded dros y glannau, gallwch gerdded drosti i 
weld golygfeydd o’r cychod hwylio a’r Chwarter Arforol.

3. Adelaide Street – lleoliad Doctor Who ‘The Unquiet Dead’
  
Ewch yn ôl i fyny Somerset Place at du blaen Gwesty Morgans.

Ar y stryd hon - Adeliade Street a rownd y gornel gyda chornel adeilad yr 
Exchange ac yn adeilad yr Exchange y ffilmiwyd y rhaglen ‘The Unquiet Dead’ 
(cyfres 1, pennod 3,) lle gwisgwyd y stryd i edrych fel Caerdydd yng nghyfnod 
Charles Dickens yn 1869.

4. Sgwâr Dylan Thomas a Chwarter Arforol Abertawe

Ewch i lawr y lôn gydag ochr Amgueddfa Abertawe (mae’r Amgueddfa i’r dde
ohonoch) ac ymhen ychydig fe ddewch at Theatr Dylan Thomas ar y chwith a 
sgwâr Dylan Thomas lle gwelir gerflun o’r dramodydd a wnaed gan y cerflunydd 
John Doubleday.

Bu Dylan Thomas yn actio gyda chwmni drama amatur ‘Swansea Little Theatre’ 
yn y 1930au ac mae lluniau ohono yn y cyfnod i’w gweld yn y ffenestr. Cartref y 
cwmni drama hwn heddiw yw’r Theatr hon.

Rydych yn awr yn Chwarter Arforol Abertawe. Gyda’ch cefn at y Theatr yn 
wynebu’r dŵr i’r dde mae adeilad Amgueddfa Genedlaethol y Glannau (rhan o 
Amgueddfa Cymru.)
 
O’r Amgueddfa, mae dau ddewis i gwblhau’r daith gerdded.

Opsiwn A – yn ôl i gychwyn y daith

Os ydych yn dymuno gorffen y daith yn y fan hon, gallwch wneud eich ffordd yn ôl
i’r cychwyn trwy gerdded o gwmpas adeilad yr Amgueddfa (i’r chwith os ydych yn
edrych ar yr amgueddfa), trwy’r llwybr cerdded yn y parc y tu cefn i’r adeilad ac 
yn ôl heibio Gwesty Morgans tuag at Parc Tawe – yr un ffordd ag y daethoch at y 
pwynt hwn.

http://www.swansea.gov.uk/
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5. Opsiwn B - Neuadd Brangwyn – lleoliad Torchwood

Gallwch fynd ymlaen at Neuadd Brangwyn, taith gerdded o tua 40 munud i awr
ychwanegol ar hyd y promenâd gan weld golygfeydd o fae Abertawe a’r 
Mwmbwls (Cyfarwyddiadau isod.)

Ffilmiwyd rhai golygfeydd o Torchwood yn Neuadd Brangwyn. Defnyddiwyd 
Neuadd Brangwyn ei hun, siambr y Cyngor a’r coridorau. Fel arfer mae’r adeilad 
ar agor o 8.30am – 5pm, pum diwrnod yr wythnos. Cynghorir i chi ffonio o flaen 
llaw (01792 635432) i gadarnhau oriau agor ac i weld a yw’n bosib i chi gael 
mynediad i’r adeilad.

Yn ogystal â bod yn leoliad ffilmio i Doctor Who a Torchwood, mae llawer o hanes 
i Neuadd Brangwyn, gan gynnwys paneli Brangwyn sy'n cael eu hadnabod hefyd 
fel Paneli'r Ymerodraeth Brydeinig.

I gyrraedd Neuadd Brangwyn o’r Chwarter Arforol.

O flaen Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, cariwch ymlaen i gerdded wrth ymyl
y dŵr, o dan y bwa ‘Victoria’ (mae’r enw wedi ei gerfio uwchben y bwa). Byddwch
yn pasio arcêd gemau a thafarndai ar y dde. Dilynwch y llwybr, yna trowch i’r 
dde a cherddwch trwy faes parcio y Neuadd Ddinesig. Ewch i’r dde tuag at y brif 
ffordd. Unwaith y cyrhaeddwch at y brif ffordd (Oystermouth Road), trowch i’r 
chwith a cherddwch ar hyd lan y môr tuag at Neuadd Brangwyn. Ar ddiwrnod clir 
gallwch weld allan dros fae Abertawe a draw at bier y Mwmbwls.

Mae rhes o westai a llety gwely a brecwast ar y dde. Cerddwch am tua 20 
munud, hyd nes y gwelwch arwydd ffordd at Neuadd Brangwyn. Croeswch y 
brif ffordd wrth y goleuadau traffig a cherddwch o dan y bwa a syth ymlaen. Fe 
welwch ochr yr adeilad. Cerddwch o gwmpas yr adeilad (i'r dde) i’r prif fynedfa.

I fynd yn ôl i’r ddinas, gallwch gerdded yr un ffordd neu cerddwch tuag at Lys y
Goron (gyferbyn â Neuadd Brangwyn) a dilynwch y ffordd i’r dde o’r Llys yn ôl i 
lawr at y promenâd. O’r fan hon, trowch i’r chwith ac ewch yn ôl ar hyd yr un ffordd.

Pan gyrhaeddwch Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, dilynwch Opsiwn A 
uchod i fynd yn ôl i gychwyn y daith, ym maes parcio Parc Tawe.

Lleoliadau eraill yn Abertawe lle ffilmiwyd Doctor Who (rhaglen 1 o gyfres 3) yw 
y tu mewn i Ysbyty Singleton a’r Llyfrgell ar gampws y brifysgol. Nid yw’r llefydd 
hyn yn agored i’r cyhoedd ac ni all y BBC argymell eich eich bod yn ymweld â nhw.

Mae manylion pellach ar y gwefannau canlynol:
Doctor Who - bbc.co.uk/doctorwho
Torchwood - bbc.co.uk/torchwood
BBC Lleol - Abertawe - bbc.co.uk/cymru/deorllewin/safle/abertawe/
BBC Local - South East Wales (Saesneg) - bbc.co.uk/wales/southeast/

www.bbc.co.uk/wales/southeast/
www.bbc.co.uk/cymru/deorllewin/safle/abertawe/



