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Mae pob llogiad yn cefnogi’n gwaith ar hyd a lled Cymru 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales 
Elusen Gofrestredig Rhif: 525774 

 

Prisiau a Niferoedd 
 
Ystafell yn Unig 
 

Enw Disgrifiad Nifer o Bobl Pris (gan 
gynnwys TAW) 

Oriel a Gardd Rufeinig Oriel o arteffactau hynafol Rhufeinig – addas ar gyfer derbyniadau, 
digwyddiadau rhwydweithio a lawnsio.  
Gardd mewn cynllun traddodiadol Rhufeinig gyda cholonfa addas ar gyfer 
derbyniadau awyr agored, digwyddiadau gyda’r nos, lawnsiad neu weithdy 

80-120 o £380 

Ystafell Grammaticws Ystafell aml-ddefnydd addas ar gyfer cyfarfod neu gyflwyniad, â thema ysgoldy 
Rhufenig. Gellir cyfuno llogiad gydag ymweliad â’r Baracs, Orielau neu’r Ardd. 

30 Theatr 
20 Cyfarfod  
30 Sefyll 

£60 hanner 
dydd 
£90 dydd llawn 

Ystafell Capricorn Ystafell aml-ddefnydd ar gyfer cyfarfod neu gyflwyniad, â golygfa dros yr ardd 
Rufeinig. Gellir cyfuno llogiad gydag ymweliad â’r Baracs, Orielau neu’r Ardd. 

20 Theatr 
15 Cyfarfod 
20 Sefyll 

£60 hanner 
dydd 
£90 dydd llawn 

Llyfrgell Ystafell gyfarfod dawel, ar gael 9am – 5pm  10 Cyfarfod £60 dydd llawn 
£90 hanner 
dydd 

 
Cewch logi ystafell am ddiwrnod am bris gostyngedig os ydych yn archebu ar ran elusen gofrestredig, corff addysg ffurfiol, Llywodraeth Cymru 

neu grwp cymunedol. Prisiau i gyd yn gywir pan gyhoeddwyd y ddogfen hon. Os ar gael.  
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Pecynnau 
 

Enw Disgrifiad Nifer o Bobl Pris (gan 
gynnwys TAW) 

Parti Plant A  Mynediad at Ardal Hwyl y Teulu 

 Sesiwn Gwisgo Lan Rhufeinig a sgwrs yn Y Baracs 

 Bwyd poeth neu oer (atodiad £3.50-£6.00 y plentyn) 

 Bag rhoddion (atodiad £3.00 y plentyn) 
Ar gael Sadwrn 11am – 1pm; 2pm – 4pm, gan hepgor gwyliau ysgol 

30 gan 
gynnwys rhieni 
a 
gwarcheidwaid 

o £120 

Parti Plant B  Mynediad at Ardal Hwyl y Teulu 

 Gweithgaredd dan ofal staff: creu penwisg neu greu mosaic 

 Gemau parti – cerfluniau Rhufeinaidd, ‘Trigon ac Orca’ 

 Sesiwn Gwisgo Lan Rhufeinig a sgwrs yn Y Baracs 

 Bwyd poeth neu oer (atodiad £3.50-£6.00 y plentyn) 

 Bag rhoddion (atodiad £3.00 y plentyn) 
Ar gael Sadwrn 11am – 1pm; 2pm – 4pm, gan hepgor gwyliau ysgol 

30 gan 
gynnwys rhieni 
a 
gwarcheidwaid 

o £144 

 
Cewch logi ystafell am ddiwrnod am bris gostyngedig os ydych yn archebu ar ran elusen gofrestredig, corff addysg ffurfiol, Llywodraeth Cymru 

neu grwp cymunedol. Prisiau i gyd yn gywir pan gyhoeddwyd y ddogfen hon. Os ar gael.  
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