Canolfan: Gwerysll yr Urdd, Caerdydd
Torsolwg:

•

Canolfan Breswyl ym Mae Caerdydd
- Wedi'i leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (Canolfan y Mileniwm)
- Gweithgareddau tîm a gweithgareddau bach yn cael eu cynnal ar y safle.
- Mae'r holl weithgareddau eraill yn cael eu cynnal oddi ar y safle.
- Darperir gweithgareddau gan drydydd partïon.

Ffordd:

•

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 33 (wedi'i arwyddo Gorllewin Caerdydd, y Barri, Maes
Awyr Caerdydd Penarth a'r A4232) Ymunwch â'r A4232 a pharhewch am 9.3 milltir.
Gadewch yr A4232 ychydig cyn Twnnel Butetown a dilynwch arwyddion ar gyfer
Techniquest. Ewch ymlaen ar hyd Stryd Stuart a throwch i'r dde wrth y goleuadau traffig
i Bute Place,, cymerwch yr allanfa gyntaf i'r dde (o amgylch Crefft yn y Bae), dilynwch y
ffordd hon o gwmpas i'r chwith yn ôl i Bute Place. Mae'r Gwersyll gyferbyn â'r Senedd.
Nid oes parcio ar y safle.
Mae sawl maes parcio preifat o fewn pellter cerdded o'r ganolfan a man gollwng bysiau
ar ochr ein hadeilad.
Nid oes mynediad ffordd i du blaen ein hadeilad.
Mae tacsis yn gweithredu yn y ddinas 24 awr y dydd
Bysiau lleol. Mae rhifau 6, 8, 35 yn gwasanaethu Bae Caerdydd sy'n mynd â chi i ganol
y ddinas trwy gydol y dydd ac i mewn gyda'r nos. Mae trosglwyddiadau i wasanaethau
bysiau a threnau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ffurfio canol y ddinas.
Mae dwy orsaf fysiau o amgylch y Ganolfan. Pob taith gerdded llai na 5 munud o'r
fynedfa.

•
•

Bws:

•
•
•

•

Trên:

Gwybodaeth
ychwanegol:

•
•

Mae Gorsaf Bae Caerdydd oddeutu 10 munud ar droed o'r Ganolfan Breswyl.
Mae trenau o Orsaf Stryd y Frenhines Caerdydd yn gwasanaethu Gorsaf Bae Caerdydd bob
15 munud – platfform 3

Ffon: 02920 635678
Ebost: caerdydd@urdd.org

Mae Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd wedi'i drefnu ar gyfer staff ar ôl codi'r cyfyngiadau
cyfredol.
Cyfleusterau:
Llety en-suite ar gyfer 153 o bobl
Neuadd amlbwrpas (capasiti 153)
Ardal fwyta i 70 o bobl
3 ystafell gyfarfod

Prif fynedfa a derbynfa:

Prif
fynedfa:

Mae'r brif fynedfa ym mlaen yr adeilad.
• Mae yna gloch.
• Mae intercom.
• Mae'r drysau'n ddwbl.
• Mae gwefus fach ar drothwy'r fynedfa, gydag uchder o 2cm neu'n is.
• Mae yna staff 24 awr y dydd.

Derbynfa:

•
•
•
•
•
•

Mae'r Dderbynfa i'r dde wrth i chi fynd i mewn
Mae'r dderbynfa i'w gweld yn glir o'r fynedfa
Mae mynediad di-ris i'r dderbynfa hon
Mae rhan isel o'r cownter (76cm neu'n is) ar gael
Mae'r ddesg wedi'i staffio
Mae'r swyddfa dderbynfa wedi'i staffio 24 awr y dydd.

Mynd o
gwmpas:

•
•
•

Mae mynediad di-ris trwy'r adeilad
Mae lifft ar gael ar gyfer mynediad aml-lefel
Mae arwyddion clir trwy'r Gwersyll

Toiledau / Ystafelloedd newid:
Toiledau a
Mae 6 bloc toiled ar gael ar y safle.
chyfleusterau Gwryw: 2
newid:
Benyw: 2
Hygyrch: 2
Mae gan bob ystafell;
• Drych
• Sychwr dwylo
• Basn ymolchi
• Dosbarthwr sebon
• Deiliad y gofrestr toiledau
• Unedau gwaredu glanweithdra

Mae toiledau hygyrch wedi'u gosod;
• Rheiliau cydio wedi'u gosod ar waliau
• Drych
• Sychwr dwylo
• Basn ymolchi
• Dosbarthwr sebon
• Deiliad y gofrestr toiledau
• Cordiau tynnu brys
• Unedau gwaredu glanweithdra

Cyfleusterau newid:
Dim

Ffreutur

•
•
•
•

Llety:

Mae'r ffreutur wedi'i leoli ar y llawr gwaelod ac mae mynediad gwastad trwy ddrysau dwbl
Mae'r ystafell yn wastad drwyddi draw gyda lloriau gwrthlithro
Gall gofod rhwng dodrefn fod yn gyfyngedig yn yr ystafell hon ond gellir symud y cadeiriau a'r
byrddau.
Mae seddi ar gael i 70 o bobl

Ystafelloedd
Gwely (gan
gynnwys
ystafelloedd
ymolchi)

•
•

Ystafelloedd
gwely
hygyrch
penodol
(gan
gynnwys
ystafelloedd
ymolchi) os
yw'n
berthnasol

•
•

•
•
•
•
•
•

Mae gennym 29 ystafell
Dadansoddiad o'r ystafell: 3 ystafell efeilliaid, un ystafell driphlyg, tair ystafell i bedair, a
dwy ystafell ar hugain ar gyfer chwech.
Mae'r ystafelloedd yn rhai en-suite
Mae gan 25 ystafell wely welyau bync ac mae gan 4 ohonynt welyau sengl
Gellir darparu dillad gwely os nad oes bagiau cysgu ar gael.
Mae carped ar bob ystafell wely
Mae gan bob un o'r ystafelloedd ymolchi loriau gwrthlithro
Mae gan gawodydd safonol gam i fyny i fynd i mewn

3 ystafell wely hygyrch sydd â mynediad eang ac sydd â digon o le i droi
Mae gan yr ystafell ymolchi en-suite;
o Rheiliau cydio
o Sedd gawod
o Mynediad eang
o Troi gofod
o Cawod hygyrch

