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Parc Gwledig Craig-y-nos

Gwybodaeth
Lleoliad
Parc Gwledig Craig-y-nos, Pen-y-Cae,
Cwm Tawe, SA9 1GL. Mae’r Parc ar yr
A4067 rhwng Ystradgynlais a Phontsenni
yn ymyl ogofâu enwog Dan yr Ogof. Map
Explorer OL 12 neu Fap Landranger 160
- SN840155
Pellter
Mae sawl opsiwn hyd at 1. 5km
(1 filltir)
Amser
1-2 awr
Tir
Cymysgedd o lwybrau glas, tarmac heb
un gamfa. Tir gwastad yn bennaf neu
lethrau esmwyth. Mae’r rhan fwyaf o’r
Parc Gwledig yn hawdd ei gyrraedd
mewn cadair olwyn neu sgwter. Mae
cadair olwyn ar gael yn y ganolfan
ymwelwyr i’w defnyddio ar y safle. Ceir
map breil ar waelod y maes parcio.
Gradd Hawdd.

Mae Parc Gwledig Craig-y-nos wedi’i leoli mewn lle hudolus a dramatig yn rhan uchaf
Cwm Tawe, ac yn cynnwys gardd Fictoraidd 40 erw â choed cysgodol, dolydd, pyllau dŵr,
lawntiau ac afonydd. Cewch grwydro gerddi hanesyddol Castell Craig-y-nos ar lan Afon
Tawe, a dilyn ôl traed y gantores opera ryngwladol, Adelina Patti (1843 - 1919).

Mae’r safle bellach yn cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae
ganddo hen, hen hanes. Credir bod tywysog Cymreig wedi bod yn byw mewn castell cynharach yma,
ond mae Castell a Pharc Gwledig Craig-y-nos yn dyddio ôl i’r 1800au. Heddiw mae yna nifer o
lwybrau a llethrau esmwyth hawdd eu dilyn, gyda meinciau, ardaloedd picnic a chaffi yn y parc.

Sylwch
Gall y llwybrau fod yn llithrig ar
dywydd gwlyb. Byddwch yn ofalus
iawn wrth ymyl yr afon ac yn y tir
coediog. Gwisgwch esgidiau cryf,
addas neu esgidiau gyda gafael dda
bob amser
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Gan ddechrau wrth y caffi, ewch i lawr y llwybr llethrog rhwng
y maes parcio a’r wal. Wrth ymyl y cwt ffotograffiaeth, trowch
i’r chwith at y Llyn Pysgod. Ewch am dro o amgylch y Llyn
Pysgod neu droi i’r dde a dilyn y llwybr at y bont bren.
Os edrychwch chi i fyny’r afon, cewch weld dwy afon yn
cwrdd - Afon Llynfell ar y chwith ac Afon Tawe ar y dde.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Croeswch y bont, a dilyn y llwybr i’r chwith sy’n rhedeg ar hyd
yr afon ac yn arwain at y coed pinwydd.
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Pan fyddwch chi’n cyrraedd cyffordd yn y llwybr, trowch i’r
dde, a dilyn y llwybr hwn drwy’r coed pinwydd at y Llyn Pellaf.
Cerddwch o amgylch y Llyn Pellaf i’r pen arall. (Dewis arall o’r
Llyn Pellaf yw cymryd y llwybr ar y dde drwy dwnnel
rhododendron. Mae hwn yn dod â chi’n syth at y bont â
rheiliau metel).

Ewch dros y bont fetel (rhai stepiau), trowch i’r chwith a
cherdded i lawr yr afon. Yn fuan, fe welwch chi hen adeilad ar
y dde. Hwn oedd y Pafiliwn, lle byddai gwesteion y castell yn
newid eu dillad i chwarae tenis a chroce ar y lawntiau gwastad
o flaen yr adeilad
Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr i Ddol y Gwair, a chwilio
am y garreg goffa o dan goeden dderw, a blannwyd gan Patti
ei hun yn 1914.
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Mae gât y pen arall i Ddôl y Gwair. Ewch drwy hon, trowch
i’r dde a dilyn y llwybr yn ôl i’r Pafiliwn. Medrwch fynd yn ôl
i’r maes parcio drwy aildroedio’r un llwybr, ac ymlaen yn syth
heibio’r bont fetel islaw’r castell ei hun..
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Yna mae’r llwybr yn gwyro rownd i’r dde. Dilynwch y llwybr
drwy’r tir coediog, yna ar hyd glan yr afon nes i chi cyrraedd y
bont â rheiliau metel. Edrychwch ac fe gewch chi olygfa wych
o gastell Craig-y-nos. Symudodd Adelina Patti yma yn 1848,
^
a bu’n byw yma gyda’i hail a’i thrydydd gw
r am dros 40
mlynedd.

Gweithgareddau addas ar y daith hon

Mae pedair storfa gudd ar gael o fewn y Parc: CYN Over Water GC3JJ4A;
CYN Beside Water GC3JJ5R CYN; Heron Lake GC3JJ7F; CYN Dragons View GC3JJ94.
Cyfeiriadu (gofynnwch yn y cwt ffotograffiaeth am fapiau), gwylio adar, teithffyn, phaletau lliw a
ffotograffiaeth.
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Oriau agor 24 awr bob dydd o’r flwyddyn ac eithrio
Dydd Nadolig.
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Parcio Maes parcio ym Mharc Gwledig Craig-y-nos ar gyfer ceir/bysys
mini a bysys moethus. Tâl Parcio: £2.50 (£1.50 am 2 awr yn unig).
Parcio anabl ar gael.
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Toiledau Am ddim. Ar agor 24 awr bob dydd ac eithrio Dydd
Nadolig. Toiled i’r anabl/cyfleusterau newid cewynnau
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Lluniaeth a thoiledau Caffi Changing Seasons 01639 731498.
www.changing-seasons-tea-rooms.weebly.com
Agor Llun - Gwener 10-4.30, Sadwrn/Sul 10-5.
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Cludiant Cyhoeddus Bws 63/X63 o Abertawe drwy Ystradgynlais,
neu o Frycheiniog drwy Bontsenni. Mynediad hawdd i fysys ac yn
derbyn cadeiriau olwyn a phramiau.
www.natgroup.co.uk/sites/www.natgroup.co.uk/files/
Service%2063%20X63X64%20-%20NEWEST_1.pdf
http://www.traveline.cymru/
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Tref Agosaf
Ystradgynlais ar gyfer cyfleusterau - siopau/tanwydd/Swyddfa Bost,
caffis. Siop ym Mhenycae, 3 milltir i’r de. Swyddfa Bost/caffi/gwybodaeth
a siop yn Abercraf.

Gwefannau
www.breconbeacons.org/craig-y-nos-country-park
www.craigynoscastle.com
www.geocaching.com
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Cw
n Mae croeso i gw
n dan reolaeth.

Enghraifft o Daith Diwrnod
10.00

Cyrraedd. Te/coffi yn y caffi

12.00

Picnic yng ngerddi Craig-y-nos neu ginio
yn y caffi

10.30

1.00

Cwblhau’r daith

Ymweld ag ogofâu Dan yr Ogof
agor Mawrth i Hydref
www.showcaves.co.uk

Pwrpas y llyfryn hwn yw hyrwyddo twristiaeth. Mae’r mapiau yn y llyfryn hwn wedi’u cynnwys drwy
ganiatâd © Hawlfraint y Goron a hawliau basdata 2016 Mapiau’r Ordnans 01000 19322. Nid oes
caniatâd i gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu neu werthu unrhyw ran o’r data yma mewn unrhyw ddull
i drydydd parti.
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