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Elusen Gofrestredig Rhif: 525774 

Prisiau a Niferoedd 
 
Ystafell yn Unig 
 

Enw Disgrifiad Nifer o 
Bobl 

Pris (gan 
gynnwys TAW) 

Prif Adeilad: Awditoriwm Awditoriwm cyfforddus, hygyrch a modern ar gyfer sgyrsiau, cynadleddau a 
digwyddiadau 

120 £275-500 

Prif Adeilad: Stiwdio 1-3 Tair ystafell braf a modern ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai a chyflwyniadau 25-150 £175-600 

Prif Adeilad: Atriwm Neuadd fawr fodern a chroesawgar ar gyfer digwyddiadau, ciniawau, 
perfformiadau ayb.  
Llogiad ecsgliwsif ar gael y tu allan i oriau agor yr amgueddfa 
Gellir llogi’r Atriwm yn ystod oriau agor, yn ddibynnol ar delerau 

300 
Cabaret 
400 Sefyll 

£400-1250 

Prif Adeilad: Orielau a 
Chyntedd Uwch 

Orielau yn cynnwys gwrthrychau nodweddiadol o hanes Cymru, addas ar gyfer 
derbyniad diod (ar gael o Hydref 2018) 

200 £800 

Prif Adeilad: Orielau, 
Cyntedd Uwch a’r Atriwm 

Orielau yn cynnwys gwrthrychau nodweddiadol o hanes Cymru, addas ar gyfer 
derbyniad diod, cyn cinio neu ddigwyddiad yr yr Atriwm 

300  £1500 

Neuadd Oakdale Neuadd fawr â llwyfan ynddi ar gyfer cynhadledd, seremoni wobrwyo, 
perfformiad, seremoni briodas, derbyniad, cinio nos, ffair nwyddau neu 
ddigwyddiad ‘vintage’  
 
 

120 Theatr 
100 Sefyll 
70 Bwyta 
30 
Cyfarfod 

£250-1200 

Neuadd y Castell Neuadd â waliau wedi’u gorchuddio mewn derw mewn castell o oes Elizabeth 
I. Lle tân nodweddiadol, celf a dodrefn o’r cyfnod. Wedi’i drwyddedu ar gyfer 
cynnal seremonïau priodasol. 

60 Pris ar gais 

 
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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Ystafell yn Unig (parhad) 
 

Enw Disgrifiad Nifer o 
Bobl 

Pris (gan 
gynnwys TAW) 

Ystafell Fwyta’r Castell Ystafell fwyta grand â phaneli pren, mewn castell o oes Elizabeth I, a 
ddefnyddwyd gan Iarll Plymouth a’i deulu. 
Addas ar gyfer brecwast priodas, cyflwyniadau, seminarau a pherfformiadau. 

40 £275-1200 

Marquee Lawnt y Castell Marquee o faint da yng ngerddi ffurfiol Castell Sain Ffagan. Ar gael yn 
dymhorol. Dodrefn, addurniadau ac ategolion atodol ar gael. 

140 Pris ar gais 
 

Caffi’r Gweithdy Caffi modern, braf yn ein oriel goedwig. Addas ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol 
a sesiynau cynadleddol. Ar gael yn dymhorol. 

30 Pris ar gais 

 
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) 

Dirprwyad Diwrnod Llogi’r Awditoriwm; Stiwdio 1, 2 neu 3; neu Neuadd Oakdale 
Defnydd o sgrîn, taflunydd data a phad fflip 
Dewis o ddiodydd poeth a bisgedi pan fyddwch yn cyrraedd a chanol bore 
Cinio: dewis o frechdannau, ffrwythau ffres, dwr mwynol Cymreig a sudd oren 
Dewis o ddiodydd poeth a chacennau cri ganol pnawn 
Sesiwn adeiladu tîm gyda Pavillion Training (atodol)  
Gellir cyflenwi Arlwyo Thema ar gais 

15 
isafswm 

£32-40 yp 

Prom neu Ginio Graddio Llogi yr Atriwm 6.30pm-12am gyda bar trwyddedig a DJ 
Cinio tri chwrs 
Dewis i logi’r Atriwm ar gyfer derbyniad diod 

100 
isafswm 

£34-38yp 

Cinio Elusen Llogi yr Atriwm 6.30pm-12am gyda bar trwyddedig a DJ 
Cinio tri chwrs 
Dewis i logi’r Atriwm ar gyfer derbyniad diod 

100 
isafswm 

o £35yp 

Parti Nadolig Llogi yr Atriwm 6.30pm-12am gyda bar trwyddedig a DJ 
Gwydraid o ddiod llugaeron pefriog wrth i chi gyrraedd 
Dewis o ginio dau neu dri chwrs 
Dewis i logi’r Atriwm ar gyfer derbyniad diod 

100 
isafswm 

£30-39yp 

 
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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Seremonïau Sifil, Derbyniadau Priodas a Phecyn Plu 
 

Enw Disgrifiad Nifer o 
Bobl 

Pris (gan 
gynnwys TAW) 

Seremoni Sifil, Bendith 
neu Dderbyniad Priodas 

Gellir llogi dewis o ofodau arbennig, gan gynnwys Institiwt Gweithwyr 
Oakdale, Castell Sain Ffagan, Pentre Oes Haearn Bryn Eryr, yn ogystal â 
gofodau modern ym mhrif adeilad yr amgueddfa 
Darperir y gwasanaeth arlwyo gan Elior UK neu ddewis o arlwywyr bwyd 
Asiaidd arbennig 

30-300 Pris ar gais 

Priodas Aeaf –  
Te Prynhawn 
Tachwedd – Chwefror 
 

Defnydd am ddim o neuadd y Castell ar gyfer Seremoni ar ôl 3.30pm 
Llogiad o Neuadd Fwyta’r Castell ar gyfer derbyniad Te P’nawn tan 6pm 
Pecyn bwyd a diod tymhorol 
Lleiniau bwrdd mewn gwyn neu hufen, gwydrau a llestri 
Bar trwyddedig bychan 

30-40 Mawrth-Iau 
£55yp 
Gwener-Sul 
£60yp 
 

Priodas Aeaf –  
Brecwast Priodas 
Tachwedd – Chwefror 
 

Defnydd am ddim o neuadd Castell Sain Ffagan ar gyfer Seremoni Sifil ar ôl 
3.30pm 
Llogiad ecsgliwsif o Neuadd Fwyta’r Castell ar gyfer Brecwast Priodas tan 7pm 
Pryd tri chwrs tymhorol a diodydd 
Lleiniau bwrdd mewn gwyn neu hufen, gwydrau a llestri 
Bar trwyddedig bychan 
Gostyngiad ar logi’r Atriwm ar gyfer dathliad mwy gyda’r nos 

30-40 Mawrth-Iau 
£65yp 
Gwener-Sul 
£70yp 
 

P’nawn Plu Gwydraid o win pefriog, llogiad ecsgliwsif o Ystafelloedd Te ‘Vintage’ 
Te p’nawn – dewis o frechdannau, cacennau a diodydd poeth 
Dewis o weithgaredd crefft ‘vintage’ 

15 isafswm o £30yp 

 
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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