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EIN LLEOLIAD

WEDI’I LEOLI YNG NGHANOL BAE CAERDYDD, 
MAE GAN PROMO-CYMRU SAWL YSTAFELL 
I’W LOGI AR GYFER EICH HOLL ANGHENION 
GWEITHDAI, SEMINARAU, CYFWELIADAU, 
CYFARFODYDD NEU HYFFORDDIANT.

Gallem hefyd ddarparu lluniaeth, bwff e, tafl unydd, bwrdd 
gwyn, siart troi a WiFi. Rydym ychydig funudau ar droed 
o orsaf trên Bae Caerdydd a safl eoedd Bws Caerdydd, 
neu 25 munud o daith ar droed o orsaf drên Caerdydd 
Canolog.
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CEGIN GREADIGOL Wedi’i leoli ar y llawr gwaelod, mae’r ystafell eang yma yn cynnwys cegin cynllun agored 
ac ardal eistedd. Gellir llogi hwn ar ben ei hun ar gyfer cyfarfodydd an� urfi ol, neu 
gyda’n hystafelloedd cyfarfod fel gofod i fwynhau lluniaeth ac/neu brydau bwyd.  



YSTAFELL HYFFORDDI
SERO ISOD

Dyma’n gofod cyfarfod mwyaf, gyda lle i hyd at 20 person a mynediad 
uniongyrchol i’r Gegin Greadigol. Mae’r ystafell eang yma yn ber� aith 
ar gyfer gweithdai, cyfl wyniadau a hy� orddiant o bob math.



YSTAFELL BWRDD
Lleolir yr Ystafell Bwrdd ar y llawr 
uchaf, yn cynnig gofod gloyw ac 
awyrog i hyd at 10-12 person.

Mae’r Ystafell Gyfarfod Fach 
yn ofod clyd wedi’i leoli ar y 
llawr uchaf. Per� aith  i gynnal 
cyfweliadau, gwerthusiadau 
neu gyfarfodydd rhwng 2 i 4 
person.

YSTAFELL 
GYFARFOD 
FACH



PWY YDYM NI?
YSTAFELL 
HYFFORDDI

Mae hwn yn ystafell hy� orddi neu’n 
ofod cyfarfod i hyd at 18 o bobl, gyda 
mynediad uniongyrchol i’r Gegin 
Greadigol.

Mae ProMo-Cymru yn elusen 
gofrestredig a menter gymdeithasol sydd 
wedi esblygu, datblygu ac arallgyfeirio 
dros y 30 mlynedd diwethaf, wrth aros 
yn driw i’n hegwyddorion o weithio 
gyda’n gilydd mewn cydweithrediad.  

Ein cenhadaeth ydy i ‘rymuso pobl a 
chymunedau i greu newid cadarnhaol’.

PRIF FYNEDFA
(gyda mynediad i bobl anabl)

YSTAFELL 
BWRDD

uchafswm 12 person

YSTAFELL 
GYFARFOD FACH
uchafswm 4 person

YSTAFELL HYFFORDDI  
"PRIF FYNEDFA"

uchafswm 18 person
+ mynediad anabl

YSTAFELL 
HYFFORDDI 

+ cegin greadigol*

£60£45 £85 £160

£95£80 £160 £295

HANNER DIWRNOD
lleiafswm 4 awr

DIWRNOD LLAWN 
hyd at 8 awr

Prisiau gan gynnwys TAW

CEGIN 
GREADIGOL*

£85

£160

*Defnydd echgynhwysol o'r gegin greadigol 

YSTAFELL HYFFORDDI 
"SERO ISAF"

uchafswm 20 person

£85

£160

- Coffi  /te - £2 y pen bob diwrnod/hanner diwrnod (hunanwasanaeth)       
- Gall trefnu bwff e ar gais

- Defnydd o gyfrifi adur £20
- Defnydd o dafl unydd £20

- Defnydd WiFi am 

Rhowch wybod o fl aen llaw 
os oes unrhyw anghenion 
cael mynediad i’r adeilad a 
gall ProMo-Cymru baratoi’r 
cyfl eusterau yn unol â hynny.


