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Coed y Brenin
Lleoliad Cynhadledd
Mae Canolfan Ymwelwyr a Man Cyfarfod Coed y Brenin mewn lle
cyfleus yng nghanolbarth Cymru ar yr A470, fymryn dros awr o’r
A55. Mae’r lleoliad hyfryd ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ac mae’n
cynnig golygfeydd o’r goedwig a’r mynyddoedd.
Mae’r lle’n ddelfrydol ar gyfer cynnal cyfarfodydd, cynadleddau,
gweithdai, digwyddiadau corfforaethol a diwrnodau ‘cwrdd i
ffwrdd’, yn ogystal â phartïon teuluol ac achlysuron cymdeithasol
– at hynny mae llwybrau beicio a cherdded yn y goedwig, a’r
rheini wedi ennill gwobrau!
Gallwch ddewis llogi un o ddwy ystafell gynhadledd olau a
modern gyda lle i hyd at 30 a 40 o bobl, a digon o leihad acwstig
i allu cynnal dau ddigwyddiad llai ar yr un pryd. Neu, gellir llogi’r
lle i gyd ac agor y ddwy ystafell yn un ystafell fawr gyda lle i hyd
at 70 o bobl.
Mae cyfarpar clywedol yn gynwysedig ymhob archeb, gan
gynnwys Wi-Fi am ddim. Mae cyntedd mawr y drws nesaf i’r
ystafell lle gallwch gael lluniaeth.

Prif Nodweddion
• Mewn lle delfrydol rhwng gogledd a de Cymru
• 2 ystafell gyfarfod fawr ar wahân, gyda golau dydd
naturiol
• Mae’r holl adeiladau a thoiledau’n addas ar gyfer
defnyddwyr cadeiriau olwyn
• Un ystafell fawr ar gyfer digwyddiadau, gyda lle i
80 o bobl
• Maes parcio ar y safle (codir prisiau gostyngol)
• Amrywiaeth eang o fannau cyfarfod yn yr awyr
agored
• Taflunydd, Sgrin, gliniadur, siart troi ac
ysgrifbinnau, peiriant DVD
• Bleindiau ar y ffenestri
• Arlwyo ar gael os oes angen
• Caffi ar y safle, yn gweini amrywiaeth o brydau
bwyd a byrbrydau ffres yn defnyddio cynnyrch
lleol

Prisiau’r Lleoliad
Ystafell
Gynadledda

Diwrnod llawn

Hanner diwrnod

Cadair Idris
80 bobl
(ar ffurf theatr)
neu
50 bobl
(ar ffurf gweithdu)

£400

£250

Cadair
40 bobl
(ar ffurf theatr)
neu
30 bobl
(ar ffurf gweithdu)

£150

£75

Idris
30 bobl
(ar ffurf theatr)
or
20 bobl
(ar ffurf gweithdu)

£100

£50

Prisiau Arlwyo

Paratowyd bwyd gan defnyddio cynnyrch lleol o fewn ein cyfleuster
gynhadledd. Mae gennym hefyd caffi ar y safle ar agor 9yb-5yh.
Cysylltwch â ni i gael bwydlen lawn.

Te/coffi yn unig:

£2.00 y pen

Te/coffi a biscedi cartref

£3.50 y pen

Tea/coffi a chacen cartref

£4.50 y pen

Cawl a rhol + te/coffi

£5.50 y pen

Cinio Ysgafn:

£9.50 y pen

Cinio Iach :

£9.50 y pen

Cinio Bwffe:

£13.50 y pen

- yn cynnwys brechdanau amrywiol, creision
a chacen gartref + te/coffi
- yn cynnwys ‘wraps’ amrywiol, colslo,
salad gwyrdd a salad ffrwythau + te/coffi
yn cynnwys cigoedd amrywiol, quiche,
crwst ffilo, tatws newydd, salad cwscws,
bara garlleg, salad amrywiol, colslo
a dewis o ddau bwdin cartref + te/coffi
a chacen gartref

Angen 25 o leiaf o fynychwyr ar gyfer y ‘Cinio Bwffe’.
Rhaid rhoi gwybod am ofynion deietegol pan fyddwch yn archebu.

Atyniadau Coed y Brenin
Mae canolfan Coed y Brenin mewn coedwig 9000 acer llawn
ysbrydoliaeth ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae ein canolfan wedi
ennill gwobrau, ac mae’n lle unigryw a hyblyg i gynnal cynadleddau
a chyfarfodydd busnes yn ogystal â digwyddiadau corfforaethol,
diwrnodau meithrin tîm, partïon teuluol ac achlysuron
cymdeithasol.
Beth am gyfuno eich ymweliad â rhai o atyniadau eraill yn y
goedwig? Mae yno rywbeth i bawb!
• Beicio mynydd â thywysydd, a llogi beiciau mynydd gyda siop
feiciau mynydd arbenigol Beics Brenin
• 8 o lwybrau ag arwyddion ar gyfer beiciau mynydd, a’r rheini’n
addas ar gyfer pobl brofiadol neu amhrofiadol
• 4 o lwybrau ag arwyddion ar gyfer rhedeg, a siop yn gwerthu
pethau rhedeg llwybrau
• Ymlaciwch a mwynhewch un o’r 5 o lwybrau ag arwyddion yn
y goedwig, a’r rheini’n addas ar gyfer pobl o bobl gallu a lefel
ffitrwydd
• Profwch eich sgiliau chwilio’r ffordd a darllen map ar un o’r 4
llwybr cyfeiriannu
• Dewch o hyd i’r trysor ar un o’n 2 lwybr ‘geocelcio’!
• 3 lle chwarae i blant o bob oed a gallu
• Caffi a siop rhoddion ar y safle, sy’n defnyddio cynnyrch a
chrefftau lleol
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