
Gwybodaeth 

Sylwch
Taith gerdded ar hyd llwybr diwydiannol camlas a rheilffordd ydy hon. Erbyn hyn, mae’n
daith dawel drwy goedwig hardd - mae’r tir coediog ar hyd ochr y gamlas wedi ei ddynodi
yn Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.  

Cafodd y gamlas ei hadeiladu rhwng 1797 a 1812, i gludo glo, calch a chynnyrch amaethyddol.
Defnyddiwyd hi’n helaeth hefyd fel prif rwydwaith cludo gan y meistri haearn a’r diwydiannau eraill.
Cludwyd yr haearn crai i fyny’r gamlas o Gasnewydd i Lanfa Llanffwyst, ac wedyn ar hyd y dramffordd
i’r gwaith haearn. Byddai’r tramiau’n dod yn ôl â llwythi o haearn. Roedd y ddwy lanfa, Llanffwyst a
Gofilon yn lleoedd cyfnewid pwysig. Roedden nhw’n cysylltu’r gamlas â’r dramffordd, lle'r oedd
tramiau’n cael eu tynnu gan geffylau. Gallwch weld y warws oedd yn storio’r cargo, yn barod i’w gludo
gan fadau, hyd yn oed heddiw. Mewn amser, disodlwyd system rwydwaith y camlesi gan y rheilffyrdd.
Roedd y rheilffordd hon yn rhan o Reilffordd y Fenni i Frynmawr – dechreuwyd ei hadeiladu yn 1860
a chyrraedd Brynmawr erbyn 1862. Daliodd i redeg nes dod i ben fel cludiant cyhoeddus yn 1958.  

Lleoliad
Mae Llanffwyst i’r De o’r Fenni. Man
cychwyn: maes parcio Croesfan
Llanffwyst ar y B4246. NP7 9LP. 
Map Explorer OL13, Map Landranger
161 Cyfeirnod Grid: SO 286 133. 
Mae’r symbol glas P yn nodi’r safle.

Pellter
4.25km/2.5.milltir

Amser
Caniatewch hyd at 2.5 awr

Tir
Gellir cael mynediad hawdd i gadair
olwyn neu sgwter ar ran gyntaf y daith ar
hyd lein y rheilffordd. Ar y cyfan, mae’r tir
dan draed yn hawdd ei gerdded -
llwybrau camlas gwastad a llwybr
rheilffordd tarmac. Dim ond un rhan o’r
llwybr sy’n codi, sef y darn igam-ogam
rhwng y rheilffordd i fyny at y gamlas

Gradd Hawdd

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. Mae’r bont ei hun yn
anwastad  (Cyfeirnod Grid  SO 275
138), a gall y cerrig mân fod yn
llithrig ar adegau. Cymerwch ofal ger
y dŵr.
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Gweithgareddau addas ar y daith hon  
Teithffyn, paletau lliw, ffotograffiaeth, storfeydd cudd, gwylio adar.
Mae tair storfa geocaching ar gael ar y daith hon: #4 Zigga zagga (GCNA9B), 
#3 hole in the… (GC4NA8K), Cousins cache Isaac (GC2X63G). 
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Man cychwyn: maes parcio Croesfan Llanffwyst  SO 286 133.
Does dim rhaid talu am barcio yn y maes parcio hwn.
Ewch allan o’r maes parcio, a mynd ar lwybr sy’n dilyn yr hen
lein reilffordd.  Daliwch i gerdded nes gweld llwybr igam-ogam
ar eich chwith. Bydd hwn yn eich arwain at gamlas
Brycheiniog a Mynwy. Hanner ffordd i fyny’r llwybr, gallech
edrych am storfa cudd #4 Zigga zagga (GCNA9B).

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

Ar dop y llwybr igam-ogam, fe welwch chi gamlas o’ch blaen.
Trowch i’r dde i ddilyn llwybr y gamlas. Ym mhen hir a hwyr,
bydd yn rhaid i chi groesi pont i gyrraedd ochr arall y gamlas.

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

Ar ôl croesi’r bont, trowch i’r dde a dilyn y llwybr i bont arall.
*Yn y fan hon, gallech chi fyrhau’r daith drwy fynd oddi ar
lwybr y gamlas, at y ffordd, a threfnu i fws-mini eich codi yma.
Cerddwch o dan y bont, a mynd yn eich blaen nes i chi weld
basn glanfa, a lle i angori badau camlas.

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

Cyfeirnod Grid SO 271136. Glanfa Gofilon. O 1805 -1809,
dyma oedd man terfyn camlas Brycheiniog a Mynwy.  Mae’r
warws yn dal i sefyll, ac erbyn hyn yn swyddfeydd
Ymddiriedolaeth Afonydd a Chamlesi sydd â chyfrifoldeb am
y gamlas. Ail-droediwch eich ffordd yn ôl ar hyd y gamlas.
Peidiwch â mynd ar y rhan igam-ogam at y lein rheilffordd,
ond cerdded ymlaen ar hyd y gamlas nes i chi gyrraedd glanfa
Llanffwyst.
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5 Cyfeirnod Grid  SO 285 130. Glanfa Llanffwyst. Ewch i lawr y
stepiau gan anelu at y bwrdd gwybodaeth, a’r darn o
Dramffordd Hill sydd wedi ei hail-adeiladu yno. Cafodd y
dramffordd hon ei hadeiladu’n wreiddiol yn 1820, gan Thomas
Hill, rheolwr Gwaith Haearn Blanafon. Mae’r tŷ badau yn dal i
sefyll, ac yn adeilad rhestredig Gradd 2. Ail-droediwch eich
ffordd drwy’r twnnel, a mynd i lawr y bryn yn ôl at ddechrau’r
daith yn y maes parcio.

Amrywiadau
I fyrhau’r daith, trefnwch i rywun eich codi wrth y bont yn
ymyl glanfa Gofilo (Cyfeirnod Grid  SO 271 136).  
Bydd y daith wedyn yn ddim ond 2km/1.2filltir. Caniatewch
1awr. Os ydych chi am fwy o her neu ag awydd defnyddio
cludiant cyhoeddus i gael taith hirach (9.1km), ewch i’r linc
yma:

www.mediafiles.thedms.co.uk/Publication/
MW-Mon/cms/pdf/13-abergavenny-to-govilon-final.pdf 
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Gwybodaeth Bellach
Parcio Parcio am ddim yn y maes parcio. Gallwch ddod â bws-mini
canolig (20 sedd), a chael lle i droi. Mae’n gallu bod yn brysur iawn
yma. Does dim lle parcio penodol i’r anabl ar gael.

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

Lluniaeth a Thoiledau Mae lluniaeth a thoiledau ar gael yng
Nghanolfan Garddio Y Fenni, sydd yn weddol agos at y maes parcio
(ar droed neu gyda’r car). Cyfeiriad: Lôn yr Eglwys, Llanffwyst NP7 9LF.
Ffôn. 01873 853839 Oriau agor Dydd Llun – Dydd Sadwrn  08:30-
17:30 Dydd Sul 10:00-16:00 (Mae’n well ffonio i gadarnhau’r amserau).
Ewch allan o’r maes parcio a throi i’r chwith. Mae’r Ganolfan Arddio
ym mhen draw’r ffordd. Yn y Fenni mae’r toiledau anabl agosaf.

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

Cludiant Cyhoeddus www.traveline.cymru
Rhif ffôn Travel Line: 0300 200 22 33
Bws Rhif 3 - Y Fenni i Frynmawr, bob awr.  Y bws X4 o’r Fenni i
Gaerdydd, bob hanner awr. Mae safle bws Llanffwyst wrth ymyl man
cychwyn y daith. Mae gorsaf drên yn y Fenni

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

Tref Agosaf
Y Fenni yw’r dref agosaf. Mae llawer o gyfleusterau yno - tanwydd,
swyddfa bost, caffis, a thafarnau. Gwybodaeth i Dwristiaid - Sgubor
Degwm, Stryd y Mynach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 5ND. Ffôn. 01873
853254. Oriau agor  Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10:00-14:00. 
www.breconbeacons.org/abergavenny-tourist-information

Gwefannau
www.visitabergavenny.co.uk  www.breconbeacons.org
www.abergavennygardencentre.com
www.canalrivertrust.org.uk

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

Cŵn Addas ar gyfer cŵn.

Llanffwyst

Enghraifft o Daith Diwrnod

10.30            Cyrraedd maes parcio Croesfan Llanffwyst 
                     ar gyfer taith gylchol. 

1.00              Ar ddiwedd y daith, ewch i Ganolfan Arddio 
                     Y Fenni am gwpaned o de.

1.45              Cychwyn am Waith Haearn Blaenafon 
                     www.cadw.gov.wales/daysout/
                     blaenavonironworks neu’r Pwll Mawr 
                     www.museumwales.ac.uk/bigpit/  
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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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