
Mae 300fed Llysgennad Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn helpu ymwelwyr i ddarganfod 
diwylliant, treftadaeth, amgylchedd naturiol a 

phrofiadau bywyd gwyllt sydd ar gael er mwyn eu hannog i 
aros am fwy na diwrnod yn unig. 

Mae Debbie Taylor o Brecon Beacons Experiences yn 
arbenigo mewn profiadau gwyliau arbennig o fewn y Parc. 
Fis diwethaf, daeth Debbie yn 300fed Llysgennad y Parc ac 
mae hi wedi bod yn brysur yn dod i adnabod darparwyr 
twristiaeth eraill a gweld sut y gall eu helpu i sicrhau bod 
ymwelwyr yn manteisio i’r eithaf ar eu hymweliad.  

Cynhaliwyd y digwyddiad blynyddol arbennig i 
Lysgenhadon ym mis Ebrill. Roedd hwn yn gyfle i gydnabod 
cyfraniad Debbie a’i chyd-lysgenhadon i dwristiaeth 
ac economi ehangach y Parc.  Yno hefyd, cyflwynwyd 
tystysgrif i Debbie gan Julian Atkins, Prif Weithredwr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Dywedodd Debbie:  “Mae bod yn Llysgennad yn gyfle 
gwerthfawr i ymgysylltu ag eraill sy’n teimlo’n angerddol 
dros y Parc. Mae’n gyfle hefyd i ddysgu llawer mwy am y 
Parc er mwyn gallu helpu ymwelwyr i fanteisio i’r eithaf ar 
eu hymweliad.” 

 

Erbyn hyn, mae gan yr Awdurdod 30 o Lysgenhadon  
Mynydd a Gweundir, ychydig dros 100 o Lysgenhadon y 
Geoparc, 51 o Lysgenhadon Awyr Dywyll, 32 o Lysgenhadon 
Diwylliant Cymreig a 15 o Lysgenhadon Bywyd Gwyllt.   

Cafodd y cynadleddwyr fwynhau pedwar gweithdy 
amrywiol sef Darganfod yr Awyr Dywyll, Darganfod 
Instagram, Darganfod Coed a Darganfod Saethyddiaeth a 
Beiciau Trydan.  Yn y gweithdai hyn, tynnwyd sylw at y 
profiadau amrywiol sydd ar gael i ymwelwyr. 

Dywedodd Mr Atkins bod y Llysgenhadon yn gwneud 
cyfraniad nodedig i’r Parc Cenedlaethol cyfan.  

“Mae’n bleser bob amser cael cynnal y digwyddiadau 
hyn”, dywedodd. “Dyma gyfle i ddiolch i chi ar ran yr 
Awdurdod ac ar fy rhan i am hyrwyddo’r Parc. Mae cael 
300 o Lysgenhadon yn gamp a hanner. Rwyf hefyd wedi 
darganfod heddiw bod gennym nawr dri uwch-lysgennad 
sydd wedi mynychu pob un o’n cyrsiau. 

“Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn fan 
arbennig iawn, a gyda chefnogaeth ein Llysgenhadon, 
rydym yn gallu hyrwyddo’r ardal gan gofio hefyd ein bod 
yn cyfleu’r negeseuon pwysig iawn ynghylch adfer natur a 
gwarchod y dirwedd werthfawr hon ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol.” 
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Mae galw ar atyniadau a mudiadau yn y 
sectorau treftadaeth, diwylliant a’r celfyddydau yn 
Aberhonddu i gyhoeddi’n glir beth sydd ganddynt 
i’w gynnig i drigolion y dref ac ymwelwyr hefyd.  

Mae rhwydwaith ddigidol newydd yn rhoi cyfle i’r 
dref dynnu sylw at ei hanes diddorol a chyfoethog, 
ac i ddangos sut mae pobl leol yn cyfrannu at 
ddigwyddiadau diwylliannol fel cerddoriaeth 
gyffrous, perfformiadau theatrig, dawns a chelf.    

Mae’r rhwydwaith ar hyn o bryd yn chwilio am 
bobl sy’n gallu cyfrannu i’r prosiect. Rydym yn 
chwilio am storïau creadigol ac unigryw am 
Aberhonddu, ac yn awyddus i ddangos pam ei 
fod yn fan deniadol i bobl sy’n chwilio am y wlad, 
treftadaeth a diwylliant i ymweld ac aros yma.   

Rydym hefyd yn chwilio am unigolion sydd am 
roi Aberhonddu ar y map diwylliannol, drwy 
wirfoddoli a chyfrannu eu hamser. Yn wir, mae 
galw mawr am wirfoddolwyr sy’n gallu ein helpu i 
rannu ein hatyniadau a’n gweithgareddau ar-lein, 
a thynnu sylw atynt ar y cyfryngau cymdeithasol.   

Os hoffech ddysgu mwy am y rhwydwaith, 
cysylltwch ag Andrew:  
Andrew.arwain@breconcathedral.org.uk 

Mae’r prosiect rhwydwaith ddigidol wedi derbyn 
arian drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-20 - 
Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy’n 
cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop 
ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

 

ADELINA PATTI
Dydd Gwener 27 Medi  7pm Cofio Adelina Patti
Parc Gwledig Craig-y-nos, Y T ^y Cychod.

Ganmlwyddiant wedi marwolaeth Patti, byddwn 
yn dathlu ei bywyd gyda pherfformiad operatig byr 
yn y T ^y Cychod yn y cyfnos a seremoni goffa. Bydd 
lluniaeth ar gael, ond cofiwch ddod â chadair a 
thortsh/llusern. Awgrymir cyfraniad o £5.

Dydd Sadwrn 28 Medi 1pm – 6pm Diwrnod 
Cymunedol
Parc Gwledig Craig-y-nos, Cae’r Pafiliwn a 
Theatr y Castell – AM DDIM 
Diwrnod o gerddoriaeth, y celfyddydau, theatr 
ac adloniant i’r teulu cyfan. Roedd Adelina 
Patti yn enwog am ei pherfformiadau 
rhyngwladol, a byddai’n teithio o 
Graig-y-nos i leoliadau ledled 
y byd. Ond roedd hefyd yn           
mwynhau perfformio i’r                
gymuned leol gan annog 
pobl i rannu eu doniau yn 
ei theatr.                          

Yn ystod y prynhawn, 
byddwn yn rhoi 
llwyfan i roi o ddoniau 
ein cymuned, gydag 
opera, cerddoriaeth 
draddodiadol a 
chyfoes, grwpiau 
ysgol, sgyrsiau, 
teithiau cerdded, 
arlunwyr, perfformwyr 
a diddanwyr. 

Cynhelir y digwyddiad 
ar Gae’r Pafiliwn a bydd 
rhai perfformiadau’n cael eu 
llwyfannu yn theatr Patti yn y 
Castell, sy’n adeilad rhestredig Gradd 
1. Dewch draw i fwynhau prynhawn 
gyda ni, a phwy a ^wyr, efallai y cewch chi gip ar 
Adelina ei hun!

Bydd gwybodaeth am ragor o ddigwyddiadau ar y 
dudalen Facebook ganlynol: 

www.facebook.com/Adelina-Patti-Celebrati
ns-2019-256274701986019/

Am ddigwyddiadau ym Mharc Gwledig Craig-y-Nos:

 https://www.facebook.com/criwcraggy/

RHWYDWAITH 
DREFTADAETH 
A DIWYLLIANT 
NEWYDD YN DOD I 
ABERHONDDU
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PARC 
CENEDLAETHOL 
BANNAU 
BRYCHEINIOG YN  
ANNOG TEITHIO 
GWYRDDACH
Mae mannau gwefru cerbydau trydan nawr ar 
gael i’r cyhoedd yng Nghanolfan Ymwelwyr y 
Parc Cenedlaethol, Parc Gwledig Craig-y-

Nos a Depo Ffrwdgrech. Gosodwyd y 
cyfleusterau dros y gaeaf ac erbyn hyn, mae 
3 man gwefru ar gael, un yng Nghanolfan 
Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, un ym 
Mharc Gwledig Craig-y- Nos a’r llall yn 
Depo Ffrwdgrech. Mae’r mannau gwefru 
ar rwydwaith Pod Point ac mae’n bosibl eu  
defnyddio drwy’r ap sydd ar gael i IPhone ac 
Android. Mae’r unedau i gyd yn rhai 7 kw 
sy’n caniatáu teithio tua 28 milltir mewn awr 
ac eithrio’r uned yn y depo sy’n gallu darparu 
gwefr lawn o 88 milltir mewn awr i foduron 
cydnaws gyda chymorth 10KW o baneli solar. 
Mae gwefru’n costio 24c y KWh, ac mae’r holl 
byst yn wyrdd amlwg ar gyfer gwefru cerbydau 
trydan yn unig. Mae’r unedau hefyd i’w gweld 
ar Zap Map.  Mae’r holl bwyntiau’n derbyn 100% 
o’u p ^wer gwyrdd o Good  Energy.  Felly beth am 
adael y car i wefru a mwynhau paned yn ein 
hystafelloedd te neu fynd am dro hamddenol yn 
y parc gwledig.

 

HEULWEN YN 
PWERU CWM PORTH 
AC YN TROI DEPO 
FFRWDGRECH 
AWDURDOD Y PARC 
YN ‘YNNI BOSITIF’ 
Mae p ^wer solar wedi dod â thrydan i Gwm Porth 
a hynny’n golygu bod depo Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn Ffrwdgrech yn gallu cynhyrchu 
mwy o ynni nag y mae’n ei ddefnyddio bob 
blwyddyn. Erbyn hyn, mae trydan ym maes parcio 
Cwm Porth yn ardal sgydau’r Parc Cenedlaethol 
diolch i baneli solar a system storio batri, sydd 
wedi cymryd lle hen system a oedd wir angen ei 
diweddaru. 

Felly mae’n bosibl nawr cynnig 
nifer o gyfleusterau newydd 
yn y safle gan gynnwys 
y rhyngrwyd, taliadau 
cardiau credyd a 
gwerthu diodydd       
wedi’u hoeri. 

Nid oes prif 
gyflenwad 
trydan i’r safle, 
felly mae’r holl 
b ^wer yn dod 
o’r haul.   

Rydym 
hefyd wedi 
gosod 10kW 
o baneli solar 
yn y depo sydd 
erbyn   hyn 
wedi cynhyrchu 
2.46MWh o 
drydan.

Mae hyn yn ddigon o 
ynni i yrru car trydan dros 
9840 o filltiroedd, deirgwaith 
y pellter o Aberhonddu i Efrog 
Newydd, gwneud 2460 llwyth o olchi 
neu bweru cartref pedair llofft am bum mis. Mae’r 
system hon hefyd wedi arbed 962kg o CO2 a’r gobaith 
yw y bydd yn cynhyrchu mwy na phum gwaith yr 
ynni a ddefnyddir yn y depo mewn blwyddyn.   
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CYNHADLEDD 
DWRISTIAETH 
FLYNYDDOL
ROEDD amcanion cyffredin ac angerdd dros 
Fannau Brycheiniog yn amlwg iawn yn y 
gynhadledd dwristiaeth flynyddol ym Mawrth 
2019. 

Daeth dros 50 o fusnesau a chwmnïau sy’n 
darparu ar gyfer ymwelwyr ynghyd yn Theatr 
Brycheiniog.  

Thema’r digwyddiad oedd Day2Stay, gyda 
chynrychiolwyr yn dysgu mwy am fusnesau 
ei gilydd a thrafod sut y gallant gydweithio i 
annog ymwelwyr i aros am fwy o amser ym 
Mannau Brycheiniog.  

Dywedodd Julian  Atkins,  Prif Weithredwr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog fod llawer i’w weld yn y Parc 
Cenedlaethol.   

“Yn ogystal â’r mynyddoedd ysblennydd, 
mae cynifer o drysorau cudd ym Mannau 
Brycheiniog i ymwelwyr eu mwynhau,” 
meddai. “Mae nifer o’r cwmnïau ymwelwyr yn 
gwneud yn fawr o ddiwylliant a threftadaeth 
y Parc, felly gall ymwelwyr fwynhau’r dirwedd 
unigryw a dysgu llawer mwy am hanes yr 
ardal.  

“Bu’r digwyddiad yn gyfrwng i ysbrydoli 
busnesau a grwpiau cymuned i feddwl 
am ffyrdd gwahanol o gyfoethogi profiad 
ymwelwyr yn gyffredinol.” 

Roedd Richard Tyler, Rheolwr Twristiaeth 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn falch o weld cynrychiolwyr o 
bob rhan o’r Parc yn y gynhadledd. 

“Roeddem yn falch iawn o groesawu cynifer o 
fusnesau ymwelwyr i’r gynhadledd,” meddai. 
“Roedd yn gyffrous gweld cynrychiolwyr yn 
trafod eu hamcanion cyffredin ac yn addunedu 
i gydweithio i hyrwyddo Bannau Brycheiniog 
fel cyrchfan. Mae cyfathrebu effeithiol yn 
allweddol ac rydym yn edrych ymlaen at 
groesawu’r 5 miliwn o ymwelwyr rydym yn 
rhagweld y byddant yn dod i’r ardal yn 2019.” 

Trefnwyd y gynhadledd ar y cyd gan 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog a Thwristiaeth Bannau Brycheiniog 
ar ran Partneriaeth Cyrchfan Gynaliadwy 
Bannau Brycheiniog. 

 

Bydd cyrchfannau Bannau Brycheiniog a 
Mynyddoedd Cambria yn cydweithio ar 
brosiect Day2stay, gyda’r bwriad o annog 
ymwelwyr dydd i droi’n ymwelwyr sy’n aros.  
Bydd y prosiect yn rhoi pwyslais mawr ar 
economi’r hwyr gyda fideos a ffotograffiaeth 
hyrwyddo, ynghyd â digwyddiadau a drefnir 
gan fusnesau a chymunedau lleol.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar y themâu 
hyn:

AWYR DYWYLL 
aros i weld awyr y nos

Y MACHLUD 
ble i fwynhau’r machlud

BYWYD NOS 
teithiau cerdded ac arsylwi

Tynnir sylw hefyd at ddigwyddiadau 
diwylliannol sy’n cael eu cynnal gyda’r nos.  

Mae Croeso Cymru wedi cyfrannu’n ariannol. 
Bydd y gwaith yn dechrau ym Mehefin ac yn 
dod i ben yn Rhagfyr 2020.  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Carol 
Williams 

carol.williams@beacons-npa.gov.uk

DAY2STAY
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BETH I’W WNEUD 
GYDA’CH         
BAW CŴN?
Yn ddiweddar, aeth rhai o swyddogion Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i sioe Crufts ynghyd 
â swyddogion o barciau cenedlaethol The New Forest, 
Cairngorms, Dartmoor a’r South Downs.

Mae’r pum Parc Cenedlaethol wedi ymuno â Dicky Bags 
i annog …

‘Perchnogion Cŵn meddylgar Sy’n  
codi baw eu ci pobman’  

Mae pawb yn ymwybodol o’r bacteria sy’n cael ei gludo 
mewn baw c ^wn a’r risgiau i iechyd pobl, c ^wn eraill a da 
byw. Ond mae’n hawdd anghofio am y niwed y mae 
baw c ^wn yn ei wneud i’r tir y daw i gysylltiad ag ef. 

Mae perchnogion yn gyfarwydd gyda’r niwed a wna 
baw c ^wn i’w lawntiau ac ni fyddent yn meddwl rhoi’r 
baw c ^wn yn y compost yn yr ardd.  

Trwy godi ymwybyddiaeth am hyn, rydym yn gwybod 
y bydd pobl yn gwneud y peth iawn ac yn codi baw 
eu c ^wn yn ein tirweddau mwyaf sensitif, sef ein Parciau 
Cenedlaethol.   

Nid yw perchnogion c ^wn yn mwynhau cario baw ci o 
gwmpas gyda nhw pan fyddant yn mynd am dro gan 
nad oes biniau ar gael yn aml. Cafodd y Dicky Bag ei 
gynllunio i chi ei gario gyda chi pan fyddwch yn mynd 
â’ch chi am dro i roi baw ci ynddo hyd nes byddwch yn 
gallu cael gwared ohono mewn modd cyfrifol.

Os oes well gennych ateb rhatach, beth am roi cynnig ar 
dwbyn margarin gyda band elastig o’i amgylch!  

Gallwch brynu Dicky Bags arbennig Bannau Brycheiniog 
ar ein gwefan a hefyd yn ein Canolfan Ymwelwyr Parc 
Cenedlaethol yn Libanus.  

Am ragor o wybodaeth am g ^wn yng Nghefn Gwlad, 
darllenwch ein Cod C ^wn: www.breconbeacons.org/dogs

GWLAD Y SGYDAU  
DIWEDDARIAD

I bawb ohonoch sy’n 
gyfarwydd â’n 
gwaith yng Ngwlad 
y Sgydau, rydym 
yn parhau i weithio 
mewn partneriaeth 
gyda’r tri Awdurdod 
Lleol, Cyngor 
Cymuned a Cyfoeth 
Naturiol Cymru 
(ymhlith eraill) i 
fynd i’r afael gyda’r 
problemau sy’n 
gysylltiedig â’r nifer 

uchel o ymwelwyr. 

Mae’r 
ymgynghorwyr 

wedi cwblhau 
eu hadroddiad wedi iddynt gasglu safbwyntiau a 
mewnbwn pobl leol a’u cynrychiolwyr drwy’r broses 
gyfan. Maent wedi nodi ffyrdd o reoli ymwelwyr i’r 
ardal yn well, gan liniaru’r pwysau ar lonydd cefn 
gwlad cul a diffyg cyfleusterau parcio digonol. 

Yn seiliedig ar hyn, rydym wedi gallu gwneud 
rhai gwelliannau byr dymor gyda chefnogaeth 
tirfeddianwyr lleol ac Awdurdodau’r Priffyrdd. Rydym 
nawr yn gobeithio ffurfioli rhai o’r trefniadau hyn  ac 
rydym yn gweithio tuag at sicrhau arian a fydd o fudd i 
gymunedau lleol, busnesau ac ymwelwyr fel ei gilydd.   

I gwsmeriaid sy’n dymuno ymweld â’r ardal, rydym yn 
parhau i’ch cynghori i ddilyn y camau syml canlynol er 
mwyn gwneud yn fawr o’ch ymweliad:  

• Ceisiwch osgoi’r adegau mwyaf prysur fel 
penwythnosau a gwyliau banc pan fydd y 
tywydd yn braf – cynlluniwch eich taith ar 
gyfer dechrau’r wythnos 

• Parciwch yn ystyriol yn y mannau parcio 
dynodedig – cofiwch fod trigolion lleol yn 
ceisio byw eu bywyd bob dydd 

• Cofiwch ble wnaethoch chi gychwyn eich 
taith a chadwch at y llwybrau a nodir fel 
nad ydych yn mynd ar goll  

• Gwisgwch esgidiau addas a byddwch yn 
barod i gerdded ar hyd llwybrau coedwig 
ac i lawr rhai ceunentydd serth – mae 
mwyafrif y sgydau gryn bellter o’r mannau 
parcio ceir a chyfleusterau 

Cadwch lygad ar y wybodaeth sydd ar gael yn: 
www.breconbeacons.org/waterfall-country
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CANLLAW I 
YMWELWYR  2019
Mae Canllaw Bannau Brycheiniog i Ymwelwyr  
2019 allan nawr. Mae Pear yn dosbarthu’r 
canllawiau ledled Bannau Brycheiniog ac ar hyd 
coridor yr M4. 

Y ffordd orau i archebu copïau i’ch busnes yw 
gwneud cais ar-lein yn  
www.peardistribution.co.uk

TOILEDAU 
CYMUNEDOL  
LLAN-GORS  
Elusen Rhif: 1178226.

Mae rhai o aelodau Discover Llangorse & Bwlch 
wedi sefydlu elusen i’w galluogi i godi arian ar 
gyfer dymchwel yr hen doiledau ac adeiladu 
cyfleuster newydd cynaliadwy a fydd yn dal am 
flynyddoedd lawer.  

Mae’r gr ^wp wedi arwyddo cytundeb prydles 
gyda Chyngor Sir Powys sy’n rhoi’r cyfrifoldeb 
iddynt am gynnal y toiledau am y 25 mlynedd 
nesaf. 

Mae’r holl arolygon wedi’u cwblhau a 
darganfuwyd olion o’r ystlum pedol lleiaf. Mae 
hyn wedi galluogi’r gr ^wp i adeiladu man clwydo 
nos Cathedine i’r ystlumod ar y safle. 

Bydd y cyfleuster newydd yn cynnwys dau doiled 
neillryw a thoiled anabl. Bydd cynaliadwyedd yn 
hollbwysig ac felly bydd yr adeilad newydd yn 
cynnwys paneli solar yn y to, cyfleuster i gasglu  
d ^wr glaw a man gwefru trydan i gerbydau.  

Bydd bwrdd newid i oedolion a lle i olchi c ^wn 
hefyd ar gael. 

Mae’r gwaith adeiladu yn cychwyn ar 3 Mehefin 
a’r gobaith yw cwblhau’r gwaith erbyn 16 Rhagfyr 
2019. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Jim Price 
(Trysorydd)

01874 658616.

AR I FYNY!
Llwyddodd Geoparc Fforest 
Fawr i hyfforddi ei 100fed 
Llysgennad yn ddiweddar ac 
rydym yn awyddus i wthio’r 
nifer yn uwch fyth. Fel y tystia 
Llysgenhadon presennol y 

Geoparc, mae’r unigolion sy’n

dewis dilyn yr hyfforddiant yn gwella eu 
gwybodaeth am ardal eang, ac nid hanner 
gorllewinol y Parc Cenedlaethol yn unig.  Os nad 
ydych chi eisoes yn un ohonynt, yna gwyliwch 
allan am ragor o ddyddiadau yn hydref 2019 a 
gwanwyn 2020. 
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YN DOD YN FUAN  -  
PWYNT DARGANFOD Y GEOPARC
O Fedi 2019, bydd Parc Gwledig Craig-y-nos yn gartref i Bwynt Darganfod y Geoparc 
newydd. Mae Geoparc Byd-eang UNESCO yn ymestyn dros hanner gorllewinol y Parc 
Cenedlaethol a bydd y Pwynt Darganfod newydd yn galluogi pobl i gynllunio eu 
hymweliad a dysgu mwy am y Geoparc. 

Bydd model 3D efydd o ran fawr o’r dirwedd o amgylch y Parc Gwledig yn cael ei osod 
ar y teras tu allan i’r bwyty yng Nghraig-y-Nos. Mae’r model yn cael ei ddylunio ar hyn o 
bryd gan yr artist lleol Rubin Eynon a bydd yn cael ei gastio mewn ffowndri yng Nghymru 
cyn cael ei osod ar y teras yn ddiweddarach yn yr Haf. 

Bydd tri ‘monolith’ pren newydd yn cynnig ysbrydoliaeth o ran mannau i ymweld â nhw 
yn y Geoparc ehangach, ac yn helpu i ateb cwestiynau, er 
enghraifft,

beth yw Geoparc Byd-eang UNESCO? Bydd meinciau 
a byrddau newydd o amgylch y teras a phob un yn 
edrych ar thema wahanol. Bydd cyfle felly i ymwelwyr 
ddysgu mwy am y parc wrth iddynt fwynhau’r 
lluniaeth a’r golygfeydd ysblennydd.  

Dilynwch @fforestfawrgeopark ar Facebook ac 
Instagram i gael y newyddion diweddaraf.
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yn 
darparu cyllid ar gyfer y Pwynt Darganfod. 
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GWARCHODFA 
AWYR DYWYLL
“Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 
Warchodfa Awyr Dywyll ryngwladol, ac mae’r  lefelau 
isel o olau artiffisial yn golygu bod yr ardal yn fan 
delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr. 

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn trefnu nifer 
o ddigwyddiadau syllu ar y sêr yng Nghanolfan 
Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, mewn partneriaeth 
gydag Awyr Dywyll Cymru a Chymdeithas 
Seryddiaeth Caerdydd. Mae tocynnau nawr ar werth 
ar gyfer y digwyddiadau hyn, ac mae’r manylion ar 
ein gwefan    
www.breconbeacons.org/events 

Dyma ddigwyddiadau eleni: 

Cawod o Sêr Gwib Perseid  – 15 Awst 
2019 Dechrau am  £15 y tocyn

Noson o Syllu ar y Sêr  – 18 Hydref 2019 
Dechrau am 7.00pm  £15 y tocyn

Mae’r digwyddiadau hyn bob amser yn gwerthu allan 
yn fuan, felly mae’n talu i chi archebu’n gynnar.  

Archebu a rhagor o wybodaeth:

www.breconbeacons.org/events

SIOEAU’R HAF  2019
Mae yna nifer o sioeau haf bendigedig wedi eu trefnu ym Mannau Brycheiniog. Os nad ydych 
wedi cyrraedd un eto, rhowch un ar eich rhestr o bethau i’w gwneud.   

Dyma restr o sioeau y gallwch chi a’ch gwesteion eu mwynhau yn ystod mis Awst a Medi eleni.  

AWST
3   Sioe Sir Aberhonddu  www.breconcountyshow.co.uk
3   Sioe Llangadog  www.Llangadogyfcshow.com 
3   Sioe Llanddewi Nant Hodni  www.llanthonyshow.co.uk
10 Sioe Faenor  www.vaynorshow.co.uk
10 Sioe Llanigon  www.Llanigonyfcshow.com  
17  Sioe Llandeilo  www.visitllandeilo.co.uk
24 Sioe Tal-y-bont ar Wysg  www.talybontshow.org
25 Sioe Llangynidr  www.llangynidrshow.org
24 - 26   Gŵyl y Mynyddoedd Du Talgarth

MEDI
7 Sioe Pont Senni  www.sennybridgeshow.com
14 Sioe Gwy  www.uskshow.co.uk
14 Sioe Trecastell 
21 & 22  Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri  
     www.llandoverysheepfestival.co.uk
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CYSYLLTIADAU 
Richard Tyler

Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 

Ffordd Cambrian, Aberhonddu
Powys, LD3 7HP. 

01874 620405
richard.tyler@beacons-npa.gov.uk

Carol Williams
Swyddog Ardal Twf Twristiaeth

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambrian, Aberhonddu

Powys, LD3 7HP. 
01874 620478

carol.williams@beacons-npa.gov.uk

Alan Bowing
Swyddog Geoparc y Fforest Fawr

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambrian, Aberhonddu

Powys, LD3 7HP. 
01874 620415

alan.bowing@beacons-npa.gov.uk
Clarissa Price

Swyddog Marchnata Georparc
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 

Ffordd Cambrian, Aberhonddu
01874 620420 • 07854 997539

Clarissa.price@beacons-npa.gov.uk

James Lawrence
Swyddog Rheolaeth Ymwelwyr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambrian, Aberhonddu

Powys, LD3 7HP. 
07854 997558

james.lawrence@beacons-npa.gov.uk

Laura Thomas
Cyfarwyddwr Gweithredol, Twristiaeth Bannau Brycheiniog

01874 202202
laura@breconbeaconstourism.co.uk


	_GoBack
	_GoBack

	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 47: 
	Button 48: 
	Button 49: 


