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CYNLLUN LLYSGENHADON PARC CENEDLAETHOL
BANNAU BRYCHEINIOG

Mae Cynllun Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwrs rhad ac am ddim a
gynigir i bobl sy’n rheoli ac yn gweithio mewn busnesau ym maes twristiaeth. 

Cynhelir pob cwrs yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus, ac maent yn cychwyn
am 10 y bore ac yn dod i ben am 4 y prynhawn. Drwy ddod i bob un o’r tair elfen cewch ddod yn un o
Lysgenhadon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Mae’r cwrs am ddim, ac mae lleoedd ar gael ar y dyddiadau a ganlyn: 

Naws am Le  Dydd Iau 25 Chwefror

Parc agos at eich Calon Dydd Mawrth 8 Mawrth

Gofal Cwsmeriaid (I Bobl o Bedwar Ban Byd) Dydd Llun 14 Mawrth

I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar y Cwrs Llysgenhadon, 
cysylltwch â Carol Williams: carol.williams@beacons-npa.gov.uk neu 01874 620478

“Bu’n gwrs gwirioneddol wych, pob sesiwn yn ddiddorol,
yn llawn gwybodaeth ac yn ysbrydoli.” Perchennog Gwely a Brecwast.
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Ariannwyd y gweithgaredd hwn yn rhannol gan Gronfa Ymgysylltu
Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru
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CYNLLUN LLYSGENHADON PARC CENEDLAETHOL
BANNAU BRYCHEINIOG

Ar ôl cwblhau’r cwrs tridiau ar gyfer Llysgenhadon yn llwyddiannus byddwch yn gymwys i gael rhagor 
o wybodaeth arbennig am Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a mynd ar gyrsiau pellach i
Lysgenhadon sy’n arbenigo ar y Geoparc ac Awyr Dywyll.

Dewch yn Llysgennad Geoparc 
neu Awyr Dywyll cyn y Pasg!

Mae’r cyrsiau hyn yn para dau ddiwrnod. 

Diwrnodau hyfforddi 
Llysgenhadon Geoparc  
9 Chwefror 
Parc Gwledig Craig-y-Nos.

Dydd Iau 25 Chwefror 
Canolfan Gymunedol Pontneddfechan.

Cysylltwch ag Alan Bowring i gadw lle: 
alan.bowring@beacons-npa.gov.uk

Mae’r cyrsiau hyn yn para dau ddiwrnod. 
Gwnewch yn siŵr eich bod ar gael i ddod ar y ddau ddyddiad 
er mwyn cael statws arbenigwr.
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Ariannwyd y gweithgaredd hwn yn rhannol gan Gronfa Ymgysylltu
Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru
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BEICIO DROS 
Y BANNAU

Beth am feicio dros y Bannau i Llandeilo 
gyda chydweithwyr o Sir Gaerfyrddin. 
Dyma gyfle i rwydweithio.

Bydd y llwybr yn dod yn rhan o lwybr Sustrans 
49, sy’n dechrau yng Nghasnewydd.

Caiff y llwybr beicio ar y ffordd “Dros y Bannau” ei
ddatgelu ym mis Mawrth. Beth am fod ymhlith y rhai
cyntaf i ddysgu am y llwybr newydd a’r cyfleusterau
sydd ar gael ar hyd y ffordd, a gweld sut gallai eich
busnes elwa ar y llwybr newydd.

Dyddiad  Dydd Llun 22 Chwefror               
                  11.30am-16.30pm

Lleoliad   Canolfan Groeso Aberhonddu, bws o Aberhonddu i 
                  Landeilo. Byddwn yn mynd mewn bws mini o Aberhonddu 
                  i Landeilo i brofi ail a thrydydd cam y llwybr.

Ariannwyd y gweithgaredd hwn yn rhannol 
gan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol 
Llywodraeth Cymru DEWCH 

Â CHINIO



I gadw lle, cysylltwch â 
carol.williams@beacons-npa.gov.uk
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OGOF AC ODYN

Mae Ystradfellte yn ddwfn yng nghefn gwlad; 
mae’n lle da i gychwyn crwydro.

Dyddiad      Dydd Mawrth, 23 Chwefror 2016. 10.00am-4.00pm 

Lleoliad       Neuadd yr Eglwys Ystradfellte a’r cefn gwlad 
                      o’i chwmpas 

Tiwtor           Alan Bowring

DIM 
CŴN

TREFNWCH EICH
FFORDD YNO
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Cewch ddarganfod Gwlad y Rhaeadrau a hefyd rannau deheuol ucheldir y Fforest Fawr, 
gyda Sarn Helen, Maen Llia a Charnau Gwynion i gyd o fewn cyrraedd.

Dewch â chinio, esgidiau cerdded a dillad glaw!



I gadw lle, cysylltwch â 
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FFORDD Y BANNAU

Ymunwch â ni yng Ngwesty’r Bear, Crughywel i edrych 
ar Ffordd y Bannau ar ei newydd wedd, sef y llwybr troed
ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Dyddiad      Dydd Llun, 14 Mawrth. 
                      10.00am-4.00pm  

Lleoliad       Gwesty’r Bear, Crughywel 

Tiwtor           Matt Woodfield

Byddwn yn edrych i ble mae’r ffordd yn mynd,
pwy sy’n ei defnyddio a sut gall busnesau 
lleol wneud y gorau ohoni yn ystod y 
Flwyddyn Antur ac wedi hynny.

Caiff y diwrnod ei rannu’n ddau. Yn y bore
byddwn y tu mewn yn siarad, ac yn y 
prynhawn byddwn yn yr awyr agored yn
cerdded yn ardal Crughywel. Dewch ag
esgidiau cerdded a chôt, antur yw hi wedi’r
cyfan.

TREFNWCH EICH
FFORDD YNO

DEWCH 
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Ariannwyd y gweithgaredd hwn yn rhannol gan Gronfa 
Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru



I gadw lle, cysylltwch â 
carol.williams@beacons-npa.gov.uk



ANTURIAETHAU RHWYDWEITHIO

Trafodwch syniadau newydd i’w hyrwyddo i’ch ymwelwyr, archwilio cynnyrch newydd a hyrwyddo
eich busnes hefyd. 

Paratowch ar gyfer y flwyddyn antur, dewch draw i gyfarfod darparwyr gweithgareddau a dysgu pa
anturiaethau cyffrous sydd ar y gweill.  

Treuliwch rai munudau gyda darparwyr pob
gweithgaredd yn gweld sut gallai eich busnes elwa.   

Dyddiad   Nos Iau 17 Mawrth              
                  6pm-8pm

Lleoliad   Theatr Brycheiniog - Y Bar

TREFNWCH EICH
FFORDD YNO

Ariannwyd y gweithgaredd hwn yn rhannol gan Gronfa 
Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru 
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EWCH DAN-DDAEAR

Mae Big Pit, Ogofâu Arddangos Cenedlaethol
Dan-yr-Ogof a Grŵp Darparwyr
Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru wedi
dod at ei gilydd i gynnig pecyn dan-ddaear
gwych ar gyfer y Flwyddyn Antur. 

Dewch i gael gwybod sut gallwch chi fod yn
rhan ohoni a sut gall eich busnes elwa. Hefyd,
cewch gyfle i chwilio ogofâu ym Mhorth-yr-Ogof
gyda hyfforddwr cymwys, neu gallwch gael taith
dywys o’r Ogofâu Arddangos, neu wneud y
ddau!

Bannau Brycheiniog yw’r unig le yng Nghymru lle 
gall ymwelwyr gael profiad o dan y ddaear naturiol
ar wahanol lefelau. 

Dyddiad      Dydd Llun 21 Mawrth, 11.00am-3.00pm   

Lleoliad       Neuadd Gymunedol Ystradfellte, Ogof Porth-yr-Ogof 
                      a Chanolfan Ogofâu Arddangos Dan-yr-Ogof

Tiwtor           Matt Woodfield

TREFNWCH EICH
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Ariannwyd y gweithgaredd hwn yn rhannol gan Gronfa 
Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru
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ANTURIAETHAU YN YR AWYR

Dysgwch am yr anturiaethau yn yr awyr a sut
mae mythau a chwedlau’r Celtiaid yn cymharu
â mytholeg Roegaidd a Rhufeinig. 

Hefyd, cynhelir sesiwn ar yr hyn mae modd ei
weld gyda sbienddrych a thelesgop bach. 

Os bydd yr awyr yn glir, ceir digon o gyfle i fynd
allan gyda thelesgop a chamera i dynnu
ffotograffau o awyr y nos. 

Bydd te, coffi a chacennau cartref ar gael am 
£3 y pen.

Dewch draw i gael noson o anturiaethau yn yr awyr
gyda Martin Griffiths, a oedd yn Uwch Ddarlithydd mewn
Seryddiaeth ym Mhrifysgol De Cymru rhwng 1999 a 2015,
ac sydd erbyn hyn yn gyflwynydd gwyddoniaeth ac yn
Gyfarwyddwr Arsyllfa Bannau Brycheiniog.

Dyddiad      Nos Fawrth 22 Mawrth, 6.00pm-9.00pm   

Lleoliad       Canolfan Gymunedol Llan-gors 

Tiwtor           Martin Griffiths

Ariannwyd y gweithgaredd hwn yn rhannol gan Gronfa 
Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru TREFNWCH EICH

FFORDD YNO
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WISGI AR Y CREIGIAU!

Byddwn yn cerdded ar hyd yr hen lein
fwyngloddio a chrwydro Moel Penderyn a
rhannau eraill o’r pentref. 

Darperir cinio bwffe. Dewch â dillad addas ar
gyfer yr awyr agored.

Penderyn yw’r porth i Wlad y Rhaeadrau a rhan ganol
y Bannau. Er ei bod yn fwyaf enwog am ei distyllfa, 
sef cartref wisgi o Gymru sydd wedi derbyn gwobrau,
mae ganddi hefyd gysylltiadau amlwg o hyd â
gwaith haearn yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Dyddiad      Dydd Mercher 23 Mawrth, 10.00am-4.00pm  

Lleoliad       Canolfan Gymunedol Penderyn a’r ardal wledig 
                       o amgylch - ewch i www.penderyncommunity.org.uk

Ariannwyd y gweithgaredd hwn yn rhannol gan Gronfa 
Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru DIM 

CŴN
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ARCHEBU LLE AR GWRS

I archebu lle e-bostiwch
carol.williams@beacons-npa.gov.uk
neu ffoniwch 01874 620478

Cwblhewch y ffurflen archebu lle a’i danfon i:
Carol Williams, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambria, Aberhonddu LD3 7HP

Enw

Busnes

Cyfeiriad

Rhif ffôn

E-bost

Hoffwn archebu lle ar y cyrsiau canlynol:

lle    

lle    

lle    

lle    

lle    

lle    

lle    

lle    



Trefnir y cyrsiau canlynol gan Croeso Bannau Brycheiniog.

Taith Ymgynefino’r Gorau o’r Bannau  
Dydd Iau, Mawrth 10 2016, 10.00am-4.00pm 

Ydych chi eisiau dysgu rhagor am ochr Ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog?
Ymunwch â ni ar daith mewn bws mini i berchnogion busnesau twristiaeth er mwyn dysgu
mwy o wybodaeth ac archwilio rhai o uchafbwyntiau ardal y Dwyrain.  Kevin Walker fydd
eich tywysydd gwybodus o amgylch ardaloedd megis Melin Talgarth a Llyn Syfaddan. 
Mae tocynnau’n costio £15 y pen, ac yn cynnwys cinio. Mae dyddiad arall i archwilio
Gorllewin y Parc wrthi’n cael ei drefnu. Anfonwch neges e-bost i gael gwybodaeth.

Twristiaeth yn y Parc 2016 
11 Chwefror 2016, 9.30am-2.00pm, Neuadd Bentref Llangynidr 

Yn gweithio ym maes twristiaeth neu er lles eich cymuned leol? Yn chwilio am ysbrydoliaeth
a syniadau ymarferol newydd? Peidiwch â cholli’r hanner diwrnod gwych a fydd yn dwyn
ynghyd yr arferion da diweddaraf: Siaradwyr blaenllaw ar y Flwyddyn Antur a’r Flwyddyn
Chwedlau, Marchnata Bannau Brycheiniog – edrych i’r dyfodol, Blwyddyn Antur – sut i fod 
yn rhan?, Blasu’r Bannau – y gorau o’r bwyd a’r diod sydd ar gael yn lleol, Hanfodion Busnes
2016, Hanesion newyddion da – dod yn rhan: Awyr Dywyll, Rhaglenni Llysgenhadon
Newydd, Geoparc UNESCO. MYNEDIAD AM DDIM ac yn cynnwys cinio a lluniaeth.

Os ydych eisiau cadw lle, 
cysylltwch â info@breconbeaconstourism.co.uk.


