Teithiau Cerdded
2

Talybont-ar-Wysg

Gwybodaeth
Lleoliad
Dechreuwch a gorffen yn y caffi/swyddfa
bost- LD3 7YJ. Mae arwyddbost i
Dalybont–ar-Wysg ar ffordd yr A40
rhwng Aberhonddu a Chrughywel. Map
Explorer OL13 neu Fap Landranger 161SO 113 227
Pellter
3.5km (2 filltir)
Amser
1-2 awr
Tir
Cymysgedd - y ffordd, llwybrau cerdded,
tramffordd llawr cobl a llwybr camlas.
Mae rhan o’r llwybr yn gallu mynd yn
fwdlyd ar dywydd gwlyb. Tir gwastad yn
gyffredinol, ond gatiau a chamfeydd
mewn mannau. Gellir mynd â sgwter neu
gadair olwyn ar lwybr y gamlas.
Gradd Canolig.

Taith hamddenol yw hon drwy dirwedd hanesyddol, hynod o hardd. Dyma’r ardal fu’n
ysbrydoliaeth i’r meddyg a’r bardd enwog, Henry Vaughan (1621-95), a’i efaill Thomas
(1621-66), oedd yn offeiriad a gwyddonydd. Fe’u ganwyd ar Fferm Newton sydd
gerllaw.

Mae rhannau o’r daith yn dilyn camlas Brycheiniog a Mynwy, a Thramffordd Brinore, y ddwy wedi
eu cwblhau yn yr 1800au. Mae’n hawdd cael mynediad i’r llwybr, ac fe welwch ar y daith nifer o
feinciau, marciau-llwybr a detholiad o farddoniaeth y brodyr Vaughan ar byst.

Sylwch
Mae’r llwybrau’n gallu bod yn llithrig
mewn tywydd gwlyb. Byddwch yn
ofalus iawn wrth gerdded. Gwisgwch
esgidiau cryf, addas neu esgidiau â
gafael dda bob amser
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Taith
1

Croeswch y ffordd o’r caffi/swyddfa bost, a cherddwch dros
bont droi’r gamlas. Dilynwch y ffordd wrth iddi wyro i’r chwith
ac yna i’r dde, heibio i hen dy^’r ysgol. Daliwch i gerdded nes i
chi groesi pont. Ewch dros y gamfa garreg sydd wrth y bont,
ar y chwith i chi.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2

Cerddwch drwy’r cae tuag at yr afon, a dilyn y marciau-llwybr.
Gellir gweld ceffylau yma’n aml - dyma rai o ferlod Mynydd
Cymreig Stablau Cui. Ewch drwy’r gât mochyn a thrwy gae
arall, gan gadw’n agos ond yn ddigon diogel o’r afon ar y
chwith (Afon Caerfanell). Ewch drwy gât mochyn arall, ac
edrych am bostyn uchel.Tynnwch yr handlen a darllen y
farddoniaeth. Rydych chi nawr ar Rodfa Henry Vaughan.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3

Cerddwch drwy’r cae a chroesi’r bont. Ewch drwy’r gât agosaf
i chi ar y dde, dilyn y llwybr, a’r afon erbyn hyn ar y dde i chi.
Edrychwch am bostyn Vaughan arall. Mewn amser byr, mae’r
llwybr yn rhannu’n ddau. Ewch ar y llwybr i’r chwith, sy’n codi’n
raddol.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

Trowch i’r dde o dan y bont rheilffordd, yna gwyro i’r chwith.
Ewch ymlaen am ychydig ar hyd y trac, a mynd drwy gât, yna
drwy gât mochyn i mewn i gae. Gwyrwch i’r dde, a dilyn y
llwybr sydd wedi ei farcio’n glir, i fyny’r bryn gydag ochr y ffens.
Ewch drwy’r gât mochyn, ac ar hyd llwybr llydan (Tramffordd
Brinore) lle gwelwch chi bostyn Vaughan arall.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5

6

Edrychwch am fwrdd hysbysu ar eich chwith, a gardd Henry
Vaughan. Mae’r ardd yn llawn o berlysiau a phlanhigion y
byddai Henry ei hun wedi eu defnyddio yn ei arbrofion
gwyddonol a meddygol. Mae’n le gwych i aros am bicnic.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7

Ym mhen pellaf y dramffordd, trowch i’r chwith, dros yr hen
bont reilffordd, a dilyn y ffordd i lawr i dafarn y White Hart a’r
gamlas.Trowch i’r chwith, a cherdded ar hyd llwybr y gamlas
nes i chi gyrraedd yn ôl at y bont droi a’r caffi/swyddfa bost.

Amrywiadau

Taith fyrrach Cerddwch yn groes i’r daith uchod gan
ddechrau o dafarn y White Hart, ar hyd tramffordd Brinore
tuag at ardd Henry Vaughan, ac yna dod yn eich ôl. Wedyn,
trowch i’r dde wrth dafarn y White Hart, a dilyn y gamlas nes
cyrraedd olion odynau calch, hen dram, a bwrdd gwybodaeth
Tramffordd Brinore. Cerddwch yn ôl ar hyd y gamlas.
(1m/2km).
Taith hirachYn 3 uchod.Yn lle dilyn y llwybr i’r chwith,
cerddwch ymlaen, gyda’r afon ar yr ochr dde i chi. Ewch dros
y gamfa, ac i fyny’r cae at gât.Trowch i’r dde yma. Rydych chi ar
yr hen drac rheilffordd o Aberhonddu i Ferthyr. Ar ôl 100m, fe
ddewch at gyffordd yn y llwybr. *Trowch yn sydyn i’r chwith a
mynd i fyny’r bryn am tua 200 metr, ac fe welwch chi
Dramffordd Brinore.Trowch i’r chwith i ymuno â’r daith
wreiddiol ar ôl tua 0.5 milltir/1km.
^
*Ewch yn syth yn eich blaen i gyrraedd Cronfa Ddw
r Talybont
(0.5milltir/1km arall). Ail-droediwch eich llwybr yn ôl i *

Trowch i’r chwith, a dilyn Tramffordd Brinore i lawr tuag at
Dalybont. Mae’r dramffordd yn 8 milltir (13km) o hyd ac yn
rhedeg o Dalybont-ar-Wysg i Drefil, gerllaw Merthyr Tudful.
Rhwng 1815-1865, roedd glo o Gwm Rhymni, a charreg galch
o Drefil yn cael eu cludo ar y dramffordd i Gamlas Mynwy a
Brycheiniog yn Nhalybont.

Gweithgareddau addas ar y daith hon

Storfeydd cudd - BMC1 White Corner - GC2EC5V, teithffyn, paletau lliw, gwylio adar, ffotograffiaeth.
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Gwybodaeth Bellach

Parcio Gallwch barcio ar ochr y ffordd yn y pentref, ond parciwch yn
gyfrifol, os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd barcio ym maes parcio
neuadd y pentref (Neuadd Henderson). Ni chodir tâl ond mae bocs
rhoddion ar gael.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lluniaeth a Thoiledau Mae siop/swyddfa bost â chaffi yno (Ar agor
Llun-Sul 9-4 Ffoniwch: 01874 676663 i wirio) a sawl tafarn yn y
pentref. Mae toiledau yn neuadd y pentref (tâl 20c), a thoiledau hefyd
i gwsmeriaid y caffi. Mae’r toiledau anabl agosaf ar yr A40, yn y gilfan
wrth Lansanffraid.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cludiant Cyhoeddus www.traveline.cymru
Trên - gorsaf lein fawr agosaf yw'r Fenni (15 milltir i ffwrdd)
Bws- X 43 Y Fenni, drwy Dalybont i Aberhonddu.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tref Agosaf
Aberhonddu - y cyfleusterau i gyd.

^
^
Cw
n Addas ar gyfer cw
n. Dylen nhw fod ar dennyn yn ymyl da byw.

Enghraifft o Daith Diwrnod
10.30

Cyrraedd Talybont. Coffi/te yn y caffi

12.30-1.00

Picnic y tu allan neu ginio mewn caffi
neu dafarn leol.

11.00-12.30 Dilyn y daith i Ardd Henry Vaughan
11.00

Gorffen y daith. Ymweld ag odynau calch
Talybont (gweler y daith fyrrach uchod)
a/neu ymweld â bedd Henry Vaughan yn
Eglwys Llansanffraid ar gyffordd yr A40.
www.breconbeacons.org/
church-st-ffraed-llansantffraed

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gwefannau
www.breconbeacons.org www.Geocaching.com
www.talybontonusk.com www.brinore-tramroad.powys.org.uk
www.breconbeacons.org/explore/things_to_do/walking/
where_to_walk/short_walks/talybont_valley
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Pwrpas y llyfryn hwn yw hyrwyddo twristiaeth. Mae’r mapiau yn y llyfryn hwn wedi’u cynnwys drwy
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caniatâd i gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu neu werthu unrhyw ran o’r data yma mewn unrhyw ddull
i drydydd parti.

