




Canolfan Ymwelwyr y Pare Cenedlaethol 
Libanus, ger Aberhonddu LD3 SER 

Mae ein eanolfan ymwelwyr 

ger Libanus yn eynnig 

golygfeydd estynedig ar draws 

Bannau Bryeheiniog a'r Pare 

Cenedlaethol. Mae'r lleoliad 

hwn yn eynnig mynediad 

hawdd i brofiad mynydd yn y 

Pare Cenedlaethol ae mae o 

fewn eyrraedd hwylus i 

gyfleusterau. 

Cyfnod Sylfaen 

Picnic Tedi Bers 
Dewch a'ch tedis a chewch ddysgu 
am gynefinoedd. 

Rhodianna Rhyfeddol 
Dewch i fforio a chysylltu a'ch 
amgylchfyd syfrdanol. 

Celf yn y Pare 
Ewch allan i'r awyr agored a chael 
eich ysbrydoli i greu eich celfyddyd 
eich hun! 

Helfa creaduriaid bychain a 
Throchi mewn Pwll 
Pwy sy'n byw yma? Canfod, adnabod 
a chofnodi amrywiaeth o greaduriaid 
yn eu cynefinoedd. 

Cyfnod Allweddol 2 

Taith Ucheldir yn y Pare 

Cenedlaethol 
Taith gerdded hwylus gyda golygfeydd 
gwych. Mae'n hawdd dysgu pam fod 
Bannau Brycheiniog yn Bare 
Cenedlaethol! 

Map a Chwmpawd/Geogelcio 
Defnyddiwch fap, cwmpawd a GPS i 
chwilio'ch ffordd o gwmpas tir y 
ganolfan ac i fyny'r bryn i geisio trysor. 

Mythau a chwedlau'r Pare 

Cenedlaethol 
Dewch i ddarganfod mwy am y 
Pare Cenedlaethol a chewch ddod 
a'r straeon yn fyw! 

Diwrnod Celtaidd a Rhufeinig 
Dysgu ymarferol dan do a thu allan! 
Cerddwch i fryngaer er mwyn ail-greu 
brwydr. (Gwiriwch fod hyn ar gae/) 
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Canolfan Breswyl ar gyfer Dysgu yn yr 
Awyr Agored yn y Pare Cenedlaethol 
YHA Bannau Brycheiniog Danywenallt, Tal-y-bont ar Wysg LD3 7YS 

Mae Danywenallt, sy'n swatio 
ger cronfa ddwr Tal-y-bont 
ar Wysg lie ceir mynediad 

uniongyrchol i Lwybr Taf, 
llwybrau ceffylau, llwybrau 
troed a bryniau, yn ffermdy 

wedi'i addasu ac mae'n darparu 

cartref gwych ar gyfer ein 
cyrsiau preswyl o safon uchel. 
Darperir y bwyd a gofal y ty 
gan yr YHA. Arhoswch am 2 
noson neu fwy. Yn ystod eich 
arhosiad gallwch gymryd rhan 
yn y gweithgareddau canlynol: 

Gweithgareddau 

+ Croeso i Gemau Meithrin TTm y
Pare Cenedlaethol

+ Her Goroesi fel TTm

+ Taith gerdded ar fynydd
yn yr Ucheldir

+ Rhodianna Rhyfeddol

+ Mamaliaid

+ Geogelcio

+ Map a chwmpawd

+ Taith gerdded ar hyd y Gamlas
a'rAfon

+ Taith gerdded ger Rhaeadrau
(bydd angen eich trafnidiaeth
eich hun arnoch)

Cost /Cysylltwch 

Cost 
Cost y gweithgareddau fesul diwrnod: 
£12.50 / £15.00 

Sesiwn gyda'r nos trwy drefniant: 
£6.25 / £7.50 

Cysylltwch 
Cysylltwch a'r TTm Addysg am ragor o 
wybodaeth ac i deilwra'ch ymweliad: 
educationemail@beacons
npa.gov.uk 
01874 624437 




