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Prisiau a Niferoedd 
 
Ystafell yn Unig 
 

Enw Disgrifiad Nifer o Bobl Pris (gan 
gynnwys TAW) 

Oriel y Warws Warws hanesyddol ar ochr dociau Abertawe, llawn arddangosfeydd 
nodweddiadol.  
Lleoliad poblogaidd ac anarferol ar gyfer digwyddiadau lawnsio, derbyniad 
diod, cinawau ffurfiol a Seremonïau Sifil 

300 Theatr 
300 Sefyll 
180 Bwyta 

£600-840 
 

Balconi’r Marina a’r 
Cyntedd Uwch 

Gofod wedi’i gau ac awyr agored, modern a deniadol 
Addas ar gyfer digwyddiadau lawnsio, derbyniad diod a rhwydweithio 

200 Sefyll 
60 Eistedd 
(Balconi) 

£600 

Y Golonfa, Oriel Newydd a 
Gardd y Clôs 

Gofod arddangosfaol nodweddiadol â golwg ddiwydiannol, ar gyfer 
digwyddiadau, derbyniadau, ffeiriau nwyddau a ffeiriau masnach 
Yr ardd ar gael drwy gydol y dydd 

200 Sefyll 
 

£420-600 

Neuadd Weston 
 

Neuadd fawr â tho gwydr. Addas ar gyfer derbyniadau, seremonïau 
gwobrwyo a graddio, ciniawau ffurfiol, dathlu a dawnsio  

250 Theatr 
400 Sefyll 
230 Bwyta 

£900-1020  

Ystafell y Doc + Ystafell y 
Ddinas 

Ystafelloedd cyfarfod, seminar, hyfforddi neu gyflwyno 
Gofodau ychwanegol ar gael ar gais. 

50 Theatr 
20 Cyfarfod 

£120-216 

Ystafell y Cefnfor Ystafell fawr mewn warws hanesyddol ger y doc. Wedi’i drwyddedu ar gyfer 
seremonïau sifil. Addas ar gyfer cynhadledd, cinio ffurfil neu dderbyniad diod. 

120 Theatr 
80 Bwyta 

£240-720 

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

neu grwp cymunedol. Cynigir gostyngiad pan fyddwch yn llogi sawl achlysur gydai’i gilydd.  
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) 

Dirprwy Diwrnod Llogi Ystafell y Cefnfor, Ystafell y Doc neu Ystafell y Ddinas, 9am – 5pm 
Defnydd o daflunydd, gliniadur a phadiau fflip 
Dewis o ddiodydd poeth a bisgedi pan gyrhaeddwch a chanol bore 
Dewis o frechdannau, ffrwythau a diodydd oer i ginio 
Dewis o ddiodydd poeth a chacennau cri ganol p’nawn 
Amrywiaeth o losin trwy’r dydd 

15 isafswm 
120 
uchafswm 

£27-35yp 

Prom neu Ginio Graddio Llogi Neuadd Weston 6.30pm-12am gyda Bar trwyddedig a DJ 
Dewis o ginio dau neu dri chwrs 
Dewis i logi Balconi a Chyntedd y Marina ar gyfer derbyniad diod 

100 isafswm £25-35yp 

Cinio Elusen Llogi Neuadd Weston 6.30pm-12am gyda Bar trwyddedig a DJ 
Cinio tri chwrs 
Dewis i logi Balconi a Chyntedd y Marina ar gyfer derbyniad diod 

100 isafswm £30-35 yp 

Parti Nadolig Llogi Neuadd Weston 6.30pm-12am gyda Bar trwyddedig a DJ 
Gwydraid o ddiog llugaeron pefriog wrth gyrraedd 
Dewis o ginio dau neu dri chwrs 
Dewis i logi Balconi a Chyntedd y Marina ar gyfer derbyniad diod 

100 isafswm £30-37yp 

Parti Pen Blwydd Plant Llogiad 2.5 awr o ystafell barti (ar gael ar benwythnosau 11am-4pm) 
Dewis o weithgaredd a deunyddiau crefft 
Bwyd parti poeth neu oer (£3.50-£6.00 y plentyn) 
Bag rhoddion (£3.00 y plentyn) 

30 gan 
gynnwys 
rhieni/ 
gwarcheidwyr 

o £150 

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

neu grwp cymunedol. Cynigir gostyngiad pan fyddwch yn llogi sawl achlysur gydai’i gilydd.  
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 

Dewis o ofodau unigryw i’w llogi, gan gynnwys Ystafell y Cefnfor, Oriel y 
Warws, Balconi a Chyntedd y Marina 
Darperir yr arlwyo gan Elior UK, neu gan ddewis o arlwywyr bwyd Asiaidd 
arbennig 

30-300 Pris ar gais 

Priodas Aeaf – 
Te Prynhawn 
Tachwedd – Chwefror  

Defnydd am ddim o Ystafell y Cefnfor ar gyfer seremoni sifil ar ôl 2.30pm 
Defnydd ecsgliwsif o’r Golofnfa ar gyfer derbyniad diod 
Defnydd ecsgliwsif o Ystafell y Cefnfor ar gyfer Te Prynhawn tan 5pm 
Pecyn bwyd a diod tymhorol 
Llieiniau bwrdd mewn gwyn neu hufen, llestri a gwydrau 
Bar trwyddedig bach 

30-80 Sul-Iau 
£52yp 

Priodas Aeaf –  
Brecwast Priodas 

Defnydd am ddim o Ystafell y Cefnfor ar gyfer seremoni sifil ar ôl 2.30pm 
Defnydd ecsgliwsif o’r Golofnfa ar gyfer derbyniad diod 
Defnydd ecsgliwsif o Ystafell y Cefnfor ar gyfer Brecwast Priodas tan 6pm 
Pryd tri chwrs tymhorol a diodydd 
Llieiniau bwrdd mewn gwyn neu hufen, llestri a gwydrau 
Bar trwyddedig bach 

30-80 Sul-Iau 
£65yp 

P’nawn Plu Llogiad ecsgliwsif o Ystafell y Doc 
Dewis o fwyd a diod 
Dewis o weithgaredd crefft ‘Vintage’ 

15 isafswm o £22yp 

 
 

Cewch logi ystafell am ddiwrnod am bris gostyngedig os ydych yn archebu ar ran elusen gofrestredig, corff addysg ffurfiol, Llywodraeth Cymru 
neu grwp cymunedol. Cynigir gostyngiad pan fyddwch yn llogi sawl achlysur gydai’i gilydd.  
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Prisiau i gyd yn gywir pan gyhoeddwyd y ddogfen hon. Os ar gael.  
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