
Bryn-y-groes 
Canolfan Gristnogol / Christian Centre 
 

Rhestr Prisiau o Ionawr 2020 (gall y prisiau amrywio i ymwelwyr dydd) 
 

 

Gellir addasu’r uchod er mwyn cwrdd â’ch gofynion e.e.  

Brecwast wedi coginio [3 eitem] -  + £3 y pen + £2.75 y 
pen 

+ £2.75 y 
pen 

+ £2 y pen / 

Cinio ysgafn/pecyn bwyd  yn lle pryd 2 
gwrs 

-£2 y pen -£2 y pen -£1  y pen - £1 y pen / 

Pryd 3 chwrs £14 / £9 £5.50 / 

Cynfasau gwely a thywelion £7 £7 £7 £7 £7 
 

Grwpiau sy’n archebu darpariaeth bwyd… 
- Bydd grwpiau o 20 neu lai yn cael cynnig y Prif Dy yn unig (bydd modd dod a mwy nag 20 yn ddibynnol 

ar bobl yn rhannu ystafelloedd (ystafelloedd i 1, 2, 4 a 6)  
- Bydd grwpiau o 30 neu lai yn cael cynnig y PD a Ty Ddewi (bydd mwy dod a mwy na 30 yn ddibynnol ar 

bobl yn rhannu ystafelloedd 
- Bydd grwpiau mwy na 30 yn cael cynnig y PD, TDd a Bryn Uchaf [adeilad newydd]. 

 

Bydd grwpiau llai na 30 sy’n dymuno defnyddio’r 3 safle uchod yn gorfod talu cost ychwanegol o £400. 
 

Ystafelloedd Hygyrch: 
Mae ystafell sy’n addas i’r anabl ar y llawr gwaelod yn y prif dŷ ac ar lawr gwaelod yr anecs newydd.  Mae 
ystafell en-suite hefyd ar lawr gwaelod Ty Ddewi, gyda mynediad ar hyd llwybr o gerrig mân.   
 

*Hunan arlwyol 
Grwpiau o hyd at 24 yn yr anecs newydd.  Bydd isafswm bwcio o 12, neu  bydd cost ychwanegol 
Grwpiau o fwy na 24 yn defnyddio’r Prif Dy a’r Anecs, ac yn defnyddio cegin ac ystafell fwyta’r Prif Dŷ. 
 

**Gwely a Brecwast 
Canolfan ar gyfer Grwpiau yw Bryn-y-groes yn bennaf, ond gallwn ddarparu Gwely a Brecwast ar fyr rybudd pan fydd y 
ganolfan yn wag.  Croeso i chi holi. 

Manylion 
Yn cynnwys VAT 

Oedolyn Myfyrwyr, 
Grwpiau 
Ysgol / 
Pobl Ifanc 

Disgybl 
Ysgol 
Uwchradd  
(gyda theulu) 

Disgybl 
Ysgol 
Gynradd  
(gyda theulu) 

Dan 4 

Dros Nos 23 17 15 8 / 

Brecwast 7 6 4 3 / 

Pryd 2 gwrs 9 7 6 4 / 

Defnydd o’r ganolfan   (yn cynnwys te/coffi) 7 5.50 4 2 / 

Diwrnod lluniaeth llawn £55 £42.50 £35 £21 / 

Penwythnos lluniaeth llawn £110 £85 £70 £42 / 

Diwrnod hunan arlwyol  * £33 £25 £22 £13 / 

Gwely a Brecwast (gyda chynfasau a 
thywelion a brecwast llawn)** 

£43     

Noddfa - Flat hunan gynhaliol I 2 yn yr 
anecs newydd – gyda’r opsiwn o wely 
dros dro neu wely babi 

Penwythnos:     £160                          Wythnos:   £320 
Holwch am bris i bobl sydd mewn gwaith Cristnogol amser llawn 


