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PRIODASAU 

NEUADD LLANARTHNE 

 —  2018 - 2019 — 



 

 

“Mae Neuadd Llanarthne yn 
ddelfrydol i’ch priodas pebaich am 

gael dathliad tawel neu barti 
mawr  gan ei fod yn medru dal 

hyd at 150 o westeion.” 



 

 

“Cawsom ein priodas yn Neuadd Llanarthne ym mis Hydref  
2015 - Roedd yn hudolus. 

 

Mae Llanarthne wedi bod yn rhan o’m bywyd erioed ac roedd 
yn braf  medru dathlu o dan olwg Tŵr Paxton.  Mae’r pwyllgor 
yn wych, a phawb yn fodlon helpu ym mhob ffordd. Diolch Neu-

add Llanarthne.” 

 

Emily a Jamie.  



 

 

Hefyd ar gael  Lliain bwrdd £7 yr un, System PA £150, Glanhawyr ar gyfer bore Sul (trefniant preifat 
bydd hwn gyda’n gofalwr - mwy o fanylion ar gael) 

 
Am fwy o fanylion cysylltwch â: Mrs. Ann Davies on 01558 668305/07891534736 or email: 

ann.bremenda@btconnect.com  
. 

Gwelir Neuadd Llanarthne yn lleoliad perffaith i gynnal eich priodas boed yn achlysur bach per-
sonol neu yn gyfle i gael parti mawr. Mae’r neuadd yn medru dal hyd at 150 o westeion sydd yn 
cynnwys 100 yn y brif neuadd ac 20 arall i fyny yn y galeri.  Gall 30 arall  ddod fel gwesteion nos 

pan mae’r byrddau yn fwy anffurfiol. 
 

Gallwch addurno’r neuadd at eich blas bersonol ond gofynnir i chi adael yr adeilad yn yr un cyflwr a 
fyddwch yn ei gael.  Felly wrth addurno, gofynnwn yn garedig am beidio â defnyddio tap selo na chwaith 

blue tack oherwydd ei fod yn gadael marc ar y paent. Mae cyfleusterau ail gylchu o fewn y neuadd ond 
gofynnwn i chi fynd a’ch bagiau sbwriel nôl gyda chi adre a boteli gwydr.   Diolch yn fawr. 

 
Prisiau:   Llogi’r neuadd £400  
 
Mae hyn yn cynnwys: 
 
 Defnydd o’r neuadd o 12yp Dydd Gwener tan 12yp Dydd Sul (am briodas dydd Sadwrn). Felly llog o 

48 awr.  
 Defnydd o 19 (6’) a 6 (4’) byrddau a 150 o gadeiriau a 3 bwrdd bwffe 
 Digon o lestri a chytleri hyd at 120 o bobl. 
 Trwydded am gerddoriaeth hyd at 11.45 yh. 
 
Gall bar cael ei drefnu gan y Pwyllgor ar eich rhan heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Bydd angen bond o 

£200 a bydd hwn yn cael ei dychwelid i chi ar y pnawn Sul yn dilyn archwiliad o’r adeilad.  


