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Dechreuodd Stephanie ar 8 Mawrth fel Cyfarwyddwr 
Pontio yn dilyn ymddiswyddiad y Prif Weithredwr, Julian 
Atkins. Mae Stephanie yn cymryd awenau’r Awdurdod 
nes y bydd y Prif Weithredwr, Catherine Mealing-Jones y 
cychwyn ar ei swydd ar 18 Gorffennaf. Yn dilyn penodi 
Catherine, penderfynwyd gohirio penodi Pennaeth 
Tirwedd ac Adfer Natur a Phennaeth Pobl a Chymunedau 
er mwyn adolygu strwythur uwch dîm rheoli Awdurdod 
y Parc Cenedlaethol a galluogi Catherine i wireddu 
uchelgeisiau’r Awdurdod. 

Meddai Stephanie “Rwyf wrth fy modd yn ymuno ag 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am 
yr ychydig fisoedd nesaf fel Cyfarwyddwr Pontio. Rwy’n 
cael fy secondio o’m swydd barhaol fel Pennaeth Creu 
Lleoedd, Dylunio a Chyngor Arbenigol i’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, lle rwyf wedi gweithio am 19 mlynedd, 
byth, mewn gwirionedd, ers i mi adael fy swydd fel 
Pennaeth Rheoli Datblygu yr Awdurdod yn 2003. Rwyf 
wedi byw gyda’m teulu ychydig i’r de o’r Bannau neu 
yn y Parc am 32 mlynedd, Bydd yna ragor o newid 
ac o heriau o’n blaen wrth i ni ddechrau symud i’r 
heulwen dros yr haf, rwy’n hyderus y bydd gan Fannau 
Brycheiniog ystyr o’r newydd i bobl mewn byd sy’n 
newid cymaint. Gyda harddwch ac ysblander y tirwedd 
yn cynnig manteision gwirioneddol i iechyd a llesiant 
cymunedau’r Parc, de Cymru a thu hwnt, fe fyddaf i’n 
gweithio’n agos gyda staff yr Awdurdod, partneriaid, 
rhanddeiliaid, trigolion ac ymwelwyr er budd y lle hyfryd 
hwn a’u gymunedau.

Croeso cynnes i 
STEPHANIE 
EVANS

AFIAITH 
ABERHONDDU!
Wrth i dref Aberhonddu ddechrau agor 
ar ôl cyfyngiadau Covid, mae Brecon 
Buzz yn benderfynol o fod yn bositif ac 
yn frwdfrydig. 

Mae yna gryn dipyn o fusnesau 
newydd yn agor yn y dref ac mae 
yna gryn gynnwrf ynghylch y 
parasolau Visit Brecon y mae Cyngor 
Tref Aberhonddu wedi’u prynu i hybu’r 
diwylliant bwyta yn yr awyr agored. 
I ychwanegu at fwrlwm y strydoedd, 
mae aelodau Buzz hefyd wedi bod 
yn gweithio gyda’r Siambr Fasnach i 
gyflwyno cais am arian i brynu 140 o 
fasgedi blodau crog i roi lliw i’r stryd 
fawr ac i wynebau’r siopau. 

Mae’r tîm Buzz yn gweithio ar arweiniad 
i ymwelwyr o tuag 20 fusnesau 
annibynnol lle mae’r coffi , gwaith celf 
lleol neu’r llyfr neu’r anrheg gorau ar 
gael.  Mae’r arweiniad yn cynnwys 
prif atyniadau’r dref.  Mae llawer o 
gopi marchnata Aberhonddu wedi 
dyddio’n arw, mae Buzz wedi cysylltu â 
chydweithwyr ym Mhowys a Chroeso 
Cymru i adnewyddu sut y mae’r dref 
yn cael ei chrybwyll ar wefannau 
cyrchfannau.  Mae’r prosiect Stori 
Aberhonddu yn gwneud llawer i helpu 
i adeiladau proffil gwych o asedau 
diwylliannol y dref ac mae’n cynnwys 
llawer o bob o bob rhan o’r gymuned – 
yn amrywio o 26 oed i dros 80!
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BWYTA’R OLYGFA 
Bydd ymwelwyr â Pharc Gwledig Craig y Nos yn 
gallu treulio storïau sydd wedi ffurfio tirweddau’r 
ardal o’u cwmpas wrth fwynhau cinio yn yr awyr 
agored wrth y byrddau dehongli newydd.  

Mae Parc Gwledig Craig y Nos yng nghanol ‘Geobarc Byd-
eang UNESCO, Fforest Fawr,’ ac yn lle gwych i ddechrau 
archwilio’r gyrchfan gyffrous hon.   Y byrddau yw’r datblygiad 
diweddaraf wrth greu Pwynt Darganfod y Geobarc lle gallwch 
ganfod rhagor am ein Geobarc, beth sy’n ei wneud mor 
arbennig a lle i fynd. 

Mae yna dri bwrdd i’w mwynhau. Gallwch deithio o’r Glec 
Fawr hyd heddiw wrth fwrdd gêm y llinell amser lle byddwch 
yn wynebu miliynau o flynyddoedd o antur!    Os yw hynny’n 
rhy gyffrous, gallwch fwynhau darluniau gwych yn egluro sut 
yr ail ffurfiwyd bryn lleol, Cribarth, gan ddiwydiant.   Mae’r 
trydydd bwrdd yn egluro sut y mae pobl wedi archwilio, byw a 
gweithio yng Nghwm Tawe dros amser.   

Y rhain yw’r byrddau dehongli cyntaf yn y Parc Cenedlaethol.  
Rydyn ni’n gobeithio y byddan nhw’n boblogaidd ond, cofiwch, 
dylech gadw 2 fetr o bellter oddi wrth bobl eraill ar y safle. 
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AP GEOTOURS  
YN DOD YN FYW!
Mae ap newydd Geotours, yn cynnwys pedair 
taith gerdded yn Fforest Fawr, Geobarc Byd-
eang UNESCO, ar gael erbyn hyn i’w lawr 
lwytho o Google Play a’r App Store. Mae’r ap yn 
cael ei lansio fel rhan o ddathliadau Wythnos 
Geobarciau Ewropeaidd, 22 Mai – 6 Mehefin, a 
gall defnyddwyr ddewis Cribarth, Garn Goch, 
Mynydd Illtud neu Penwyllt cyn mentro allan ar 
daith ddarganfod drostyn nhw eu hunain yn y 
Geobarc.   

Mae gan Geobarc Fforest Fawr, sydd yn ymestyn dros 
hanner gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
470 miliwn o flynyddoedd o hanesion i’w hadrodd.  Cewch 
ddarganfod yng Nghribarth a Phenwyllt sut mae cloddio 
am gerrig wedi ffurfio’r tirwedd, ac o Garn Goch, caer o Oes 
yr Haearn, a Mynydd Illtud, cewch olygfeydd panoramig 
o’r Geobarc ac o’r Parc Cenedlaethol.  Mae pob taith wedi’i 
hysgrifennu gan Alan Bowring, Swyddog Datblygu’r 
Geobarc, ac mae yna gynlluniau i ychwanegu rhagor o 
deithiau Geobarc yn nes ymlaen. 

Mae’r Geotours, sydd ar gyfer teuluoedd gyda phlant hy^n 
ac oedolion sy’n chwilio am gyflwyniad i’r Geobarc, yn eich 
arwain ar deithiau sy’n cymryd tua 2-3 awr i’w cwblhau.  
Mae cyfan o’r pedair Geotours Fforest Fawr ar gael yn 
Gymraeg hefyd, ac yn cynnwys lluniau o’r awyr a fideos 
ysblennydd gan Neil Mansfield o Landscapes Uncovered a 
Huw James o James Media.

Cafodd yr Ap Geotours ei greu gydag arian drwy 
Geobarciau’r Iwerydd, prosiect Interreg yr Undeb 
Ewropeaidd roedd Fforest Fawr yn rhan ohono.  Mae yna 
10 casgliad arall o deithiau Geobarciau’r Atlantig ar yr 
Ap sy’n gyfle i gynnal ymweliadau rhithiol a, gyda’i 
gilydd, mae nhw’n ffurfio’r    Llwybr Geodwristiaeth 
Ewropeaidd yr Atlantig.

*Cofiwch ymweld yn ddiogel â’r Geobarc: 
  Byddwch yn Antur Glyfar a chadw o fewn 

cyfyngiadau diweddaraf  
  Llywodraeth Cymru*

P A R C  C E N E D L A E T H O L  B A N N A U  B R Y C H E I N I O G

mailto:?subject=
https://geotourismroute.eu/
https://geotourismroute.eu/
mailto:?subject=
https://www.adventuresmart.uk/
mailto:?subject=
https://gov.wales/current-restrictions-frequently-asked-questions


CANOLFAN YMWELWYR 
PARC CENEDLAETHOL 
BANNAU BRYCHEINIOG 
YN AIL AGOR
Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn edrych ymlaen at ail agor ar ôl y cyfnod 
clo diwethaf.  Mae’r Ganolfan Ymwelwyr wedi manteisio 
ar gyfle’r cyfnod clo i adnewyddu a gwella hygyrchedd 
ei adeilad ac yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr 
unwaith eto o ddydd Llun Ebrill 26 2021.

 Bydd y ganolfan wybodaeth, y siop grefftau a’r ystafelloedd 
te ar agor o ddydd Llun 26ain. Wrth gwrs, bydd yn rhaid 
cadw at y rheolau COVID-19.  Dim ond y byrddau y tu 
allan fydd ar agor yn yr ystafelloedd te, ond mae gennym 
ni ddigon a seddi y tu allan ac rydyn ni’n disgwyl gosod 
to newydd i greu lle i ymwelwyr eistedd y tu allan beth 
bynnag fo’r tywydd.   Mae ein toiledau ar agor fel arfer. 

Mae ein Cymorthyddion Gwybodaeth yn barod i groesawu 
ymwelwyr yn ôl a rhoi pob gwybodaeth y maen nhw ei 
angen i fwynhau eu harhosiad ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.  Bydd y siop grefftau hefyd ar agor.  

Bydd y siop grefftau, sy’n cael ei rhedeg gan Platform One 
Crafts hefyd ar agor gyda deuddeg o grefftwyr lleol yn 
arddangos ac yn gwerthu eu cynnyrch yn y siop.  

Yn y Ganolfan Wybodaeth hefyd, bydd wal ddigidol 
newydd lle gall ymwelwyr weld map rhyngweithiol o’r Parc 
Cenedlaethol, a hefyd nodweddion dehongli eraill. 

Bydd y Ganolfan ar agor o 9.30am tan 4.30pm saith 
diwrnod yr wythnos. 

DATGELU RHAI O GYFRINACHAU YR A470
Wrth i ni ara’ deg ymddangos o’n gaeafgwsg a’r cyfnod clo diweddara’ bydd mwy a mwy ohonom yn crwydro’r Parc. 
Cyn bo hir gobeithiwn ail-gyfarwyddo’n hunain gyda’n hoff lecynnau a darganfod rhai newydd, rhai ond ychydig 
oddi ar yr A470. Wrth i chi fentro ar y daith gyfarwydd yna i’r de tua Chaerdydd efallai y sylwch ar baneli dehongli 
newydd ar hyd y ffordd. Cyn bo hir bydd 7 panel newydd mewn lleoliadau amrywiol yn datgelu i’r rheiny sy’n 
stopio ar y ffordd rhywfaint am y dreftadaeth a’r dirwedd lleol a thaith gerdded y gallen nhw ei fwynhau o’r llecyn. 
Diweddglo i brosiect Ffordd Cymru yw’r paneli yma, sydd hefyd wedi ariannu 4 carreg cerdd mewn lleoliadau eraill 
ger y lôn a cherflun o Farcud Coch y tu allan i Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol.
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CANOLFAN 
ADNODDAU A 
GWYBODAETH 
CRUGHYWEL
 Mae canolfannau croeso annibynnol fel Canolfan 
Adnoddau a Gwybodaeth Crughywel sy’n gweithio yng 
nghanol ardal dwristiaeth yng Nghrughywel a Bannau 
Brycheiniog, fel busnesau twristiaeth eraill, wedi cael eu 
taro’n galed gan gyfnodau clo lleol a chyfyngiadau eraill.

Wrth i’r cyfyngiadau gael eu codi’n raddol, roedden ni’n 
ddiolchgar iawn am gefnogaeth gwirfoddolwyr i’n helpu 
i ail agor y Ganolfan yn ddiogel o ddydd Llun tan ddydd 
Sadwrn, 10am tan 4pm. Gan droi eu llaw at sawl tasg, 
roedd y gwirfoddolwyr wrth eu bodd yn hyrwyddo’r cyfan 
sydd gan Grughywel i’w gynnig, harddwch naturiol Bannau 
Brycheiniog a’r creadigedd y mae’n ei ysbrydoli”.  

 “Yn anffodus, bu’n rhaid rhoi’r gorau i rai digwyddiadau 
oedd wedi’u cynllunio ar gyfer 2021, megis Gw^ yl Gerdded 
Crughywel a Phenwythnos Stiwdios Agored Crughywel, 
ond mae tîm y Ganolfan yn bositif iawn ynghylch adfer ac 
wynebu’r heriau sydd o’u blaen. Rydyn ni’n edrych ymlaen 
at gefnogi twristiaeth a busnesau annibynnol, rhoi croeso 
cynnes y ymwelwyr a’u hannog i ddarganfod yr ardal 
trwy brofiadau awyr agored , digwyddiadau a llawer o 

atyniadau unigryw, tra’n eu hatgoffa ar hyd y tymor i gadw 
Cymru’n ddiogel.” meddai Jan Morgan, Rheolwr y Ganolfan. 

Y Ganolfan yw’r lle naturiol i gychwyn ymweliad â’r ardal. 
Nid yn unig mae’n gallu cynnig gwybodaeth ar beth i’w 
wneud, ble i aros, bwyta neu ymweld, ond mae’n gyrchfan 
ynddo’i hun. Yn dathlu ei bymthegfed pen-blwydd eleni, 
mae’n cynnig gwir flas ar Gymru a Chrughywel gyda’n 
hamrwyiaeth ddethol o arweinlyfrau, mapiau, llyfrau, 
cardiau a rhoddion. Mae’r oriel yng ngaleri’r Ganolfan, 
ar y llawr cyntaf, wedi ailddechrau gyda’i raglen o 
arddangosfeydd gydag arddangosfa’n canu clodydd bythol 
y gwanwyn. Mae lliw, golau ac amrywiaeth oll yn cyfrannu 
at arddangosfa ddyrchafol sy’n cynnwys paentiadau, 
gwaith print, serameg, cerfluniau a gemwaith. Daeth y 
mwynhad sydd i’w gael gan gelfyddyd ac eitemau cain yn 
y cartref yn amlycach fyth ers ail agor yr oriel. Ar gyfer y 
rhai sy’n trefnu eu taith, mae’r Ganolfan wedi buddsoddi’n 
helaeth mewn gwefan newydd i’r dref www.visitcrickhowell.
wales sy’n cynnnig cyfoeth o wybodaeth yn ogystal a siop 
ar lein ar gyfer gwaith celf, llyfrau, arweinlyfrau a rhoddion - 
mae’n lle gwych i archwilio o’r gadair freichiau. 

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar ailagor, mae’n rhaid 
cadw pellter cymdeithasol a chyfyngir ar faint o ymwelwyr 
fydd yn cael dod i’r ganolfan yr un pryd. 

Canolfan Adnoddau a Gwybodaeth Crughywel, Stryd 
Beaufort, Crughywel, NP8 1BN 

01873 813666 | gallery@visitcrickhowell.wales  
 www.visitcrickhowell.wales 

P A R C  C E N E D L A E T H O L  B A N N A U  B R Y C H E I N I O G

mailto:gallery%40visitcrickhowell.wales?subject=
mailto:?subject=
http://www.visitcrickhowell.wales


Agorodd Lido Genedlaethol Cymru, Lido Ponty, ar 
1 Mai – archebwch le i nofio ar lein nawr.

Mae gan yr atyniad ysblennydd hwn, sydd yng nghanol 
Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, dri phwll awyr 
agored wedi’u gwresogi, yn cynnig lonydd nofio, nofio 
hamdden, cwrs rhwystrau gydag offer gwynt a phwll sblasio 
plant bach . 

Mae caffi’r Lido’n agor ddiwedd Mai yn cynnig bwyd a diod 
blasus, blychau salad, byrgyrs gourmet, te prynhawn, pizza 
tân coed, smwddis, coffi a rhagor, i’w mwynhau ger ochr y 
pwll neu ar diroedd y parc. 

Gall ymwelwyr fod yn sicr fod mesurau diogelwch Covid-19 
yn cael eu cadw. Bydd llai yn gallu nofio bob sesiwn a bydd 
glanhau rhwng pob sesiwn. Bydd seddau haul wrth ochr y 
pwll ond, eto, llai ohonyn nhw er mwyn gallu cadw pellter 
cymdeithasol.

Mae gan Lido Ponty gawodydd awyr agored a bythod 
newid awyr agored - y rhai gwreiddiol o 1927!  Bydd 
gwesteion yn cael ystafell newid wrth gyrraedd er mwyn 
sicrhau eu diogelwch. 

Cymerwch amser i fwynhau mannau eraill yn ystod eich 
ymweliad â Lido Ponty. Mae Parc Coffa Ynysangharad yn 
safle Porth Rhanbarthol y Cymoedd, sy’n golygu ei fod yn 
“garreg gamu” perffaith i fentro’n ehangach.

Cewch weld y gerddi isel a’r ddelw yn coffau Evan a James 
James, a gyfansoddodd Anthem Genedlaethol Cymru wrth 
gerdded yn hamddenol yn y parc.

Bydd y plant wrth eu bodd gyda’r maes chwarae antur 
enfawr, Chwarae Lido, sydd ar thema ddiwydiannol ac mae 
gan y Pontypridd hanesyddol leoedd gwych i fwyta, yfed 
a siopa yn ogystal â theithiau cerdded cylchol a llwybrau 
treftadaeth.

I ganfod rhagor ac i archebu sesiwn: 
 www.lidoponty.co.uk

CYSTADLEUAETH TYNNU 
LLUNIAU TWRISTIAETH 
TALYBONT AR WYSG 2021
Yn dilyn blwyddyn gyntaf lwyddiannus dros ben 
#talybontphotocomp yn 2019 a ddenodd ffotograffau 
ffantastig o Dalybont a’r cyffiniau, penderfynodd grw^ p 
Twristiaeth Talybont eu troi’n galendr ar gyfer 2020.  Roedd 
ar gael ar lein trwy ein gwefan, mewn siopau lleol a gellid 
ei archebu hefyd yn Sioe Talybont. Gan fod y calendr 
mor boblogaidd, cynhaliwyd y gystadleuaeth am yr ail 
flwyddyn yn 2020.  Er gwaethaf rhai anawsterau amlwg 
(dim Sioe Talybont, er enghraifft!) daeth llawer o ffotograffau 
gwych i law ac roedden ni’n gallu cynhyrchu calendr 
gwirioneddol boblogaidd arall ar gyfer 2021, a werthodd 
allan mewn dim o amser.

A hithau, erbyn hyn, yn drydedd 
flwyddyn y gystadleuaeth, gwahoddir ffotograffau 
eleni trwy Instagram, gan ddefnyddio’r hashnod 
#talybontphotocomp neu trwy e-bost ar visittalybontonusk@
gmail.com. Does dim tâl am ymgeisio ac mae’n gyfan 
gwbl rhad ac am ddim. Mae hefyd ar agor i unrhyw un, 
ymwelwyr neu drigolion, o unrhyw oedran a lefel sgiliau. 
Bob mis bydd y panel beirniadu’n dewis y delwedd i’w 
ddangos ar ein cyfryngau cymdeithasol ac yn nghalendr 
2022. Bydd enillydd y llun gorau o’r deuddeg yn cael dewis 
o anrheg o waith un o’n nifer o grefftwyr lleol talentog 
(gweler  talybontonusk.com/store am enghreifftiau), 
pryd i ddau mewn tafarn pentref neu brint wedi’i fframio a’i 
osod yn broffesiynol o’ch delwedd buddugol.

Os oes gennych hoff lun o Dalybont neu’r cyffiniau rydych 
eisoes wedi’i dynnu, rhowch gynnig arni! Neu beth am fentro 
allan am ychydig o awyr iach ar ôl y cyfnod clo a dechrau 
clicio!

Y llun ynghlwm yw’r cais a enillodd ym Mawrth 2021, 
mae’n olygfa o Gronfa Ddw^ r Talybont a chafodd ei dynnu 
gan Meredith Jones.

LIDO 
GENEDLAETHOL 
CYMRU

#talybontphotocomp
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MIRI A MWYNHAU 
UNWAITH ETO YNG NGŴYL 
FWYD Y FENNI 2021
Ar benwythnos 18 a 19 Medi, bydd Gw^ yl Fwyd y Fenni, 
sydd wedi cael ei galw’n Eisteddfod Genedlaethol y 
Gwyliau Bwyd, yn ôl unwaith eto.  Ers ei sefydlu ym 1999 
gan ddau ffermwr lleol, mae wedi tyfu llawer iawn ond 
yn dal yn ffyddlon i’w gwreiddiau, gan hyrwyddo bwyd, 
ffermio a lletygarwch gwych a phwysleisio y gorau sydd 
gan Gymru a’r Gororau i’w gynnig.  

Bydd gan ymwelwyr ddewis helaeth o’r cynhyrchwyr 
a’r arddangoswyr gorau a hefyd gyfle i fwynhau drama 
perfformiadau a choginio byw gan rai o sêr y byd bwyd.  

Mae llawer o fusnesau’r ardal yn cymryd rhan.  Mae rhai 
yn noddwyr, rhai yn cynnig lletygarwch neu wasanaethau 
ac eraill yn dewis cymryd rhan yng Nghyrion yr w^ yl – 
cyfle gwych i hyrwyddo, bod yn greadigol a chanfod 
ffyrdd clyfar o gysylltu gyda‘r byd bwyd.   Mae trefnwyr 
yr w^ yl yn barod iawn i wrando ar syniadau newydd, 
felly, os hoffech chi gyfrannu, cofiwch gysylltu ar affinfo@
abergavennyfoodfestival.com 

 Bydd rhagor o fanylion ar gael ganol Mai a bydd tocynnau 
ar werth ar 1 Mehefin. Y tro hwn, cyfyngir ar faint o bobl 
fydd yn cael mynediad i wneud yn siw^ r fod pawb yn cael 
profiad diogel a dymunol.  Gellir prynu bandiau arddwn 
am £10 ymlaen llaw ar lein (dim talu ar y diwrnod) neu 
drwy siop dros dro yn y Fenni. Mynediad am ddim i blant 
o dan 16 oed, fel o’r blaen.  Mae’r newyddion diweddaraf ar 
gael ar  www.abergavennyfoodfestival.com 
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Mae’r ddolen isod ar gyfer ein harweiniad digidol i Barc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, i gyd-fynd â’n gwefan 
cyrchfannau   www.breconbeacons.org. Gellir 
llawrlwytho ein arweiniad newydd ac mae ar gael oddi 
ar lein.  Gyda map rhyngweithiol, bydd ymwelwyr yn sicr 
o ganfod y lleoedd gorau i ymweld, pethau i’w gwneud, 
teithiau cerdded gwych a lleoedd i yfed a bwyta.  Rydyn 
ni’n dal i ychwanegu ato, wrth i fwy o fusnesau ymuno 
â Thwristiaeth Bannau Brycheiniog a bydd croeso i bob 

adborth. 

Os ydych chi’n gallu helpu i 
hyrwyddo’r arweiniad i’ch gwesteion 
drwy eu cyfeirio ato mewn e-byst 
croesawu, ar y cyfryngau cymdeithasol 

a thrwy ychwanegu dolen ar eich 
gwefan , fe fydden ni’n ddiolchgar. 

 hub.touchstay.com

Rydyn ni hefyd yn argraffu rhai dalwyr 
taflenni gyda chôd QR i’r arweiniad 
digidol, cofiwch adael i ni wybod os 

hoffech chi gael un a byddwn yn gadael i 
chi wybod pan fydd ar gael. 

Byddwn yn argraffu ychydig o’n harweiniad 
i Fannau Brycheiniog yn ddiweddarach yn y 

flwyddyn, unwaith y byddwn yn gwybod 
pwy sydd ar agor.  Mae yna’n dal amser i ymuno â 
Thwristiaeth Bannau Brycheiniog a chael eich busnes 
wedi’i gynnwys yn yr arweiniad wedi’i argraffu (yn 
ogystal â chael eich rhestru ar y wefan cyrchfannau ac yn 
yr arweiniad digidol, newydd) fel rhan o’ch tâl aelodaeth.  

 breconbeaconstourism.org neu anfonwch e-bost 
atom ni ar info@BreconBeaconsTourism.co.uk 

STAFF CWRDD A CHYFARCH
Staff Cwrdd a Chyfarch.  Llwyddodd Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gael rhagor o arian gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer Bro’r Sgydau ac ardaloedd eraill 
yn y Parc Cenedlaethol eleni. Bydd peth o’r arian yn mynd 
ar benodi rhagor o staff Cwrdd a Chyfarch, tymhorol, yn 
y maes. Roedd y staff Cwrdd a Chyfarch ychwanegol yn 
llwyddiant mawr y llynedd. Bydd y rhain yn gweithio yng 
Nghwm Porth a Gwaun Hepste yn ogystal ag o gwmpas 
yr ardal i sicrhau fod traffig yn symud a bod ymwelwyr yn 
gwybod ble i barcio’n gyfrifol.

TWRISTIAETH BANNAU 
BRYCHEINIOG  
YN LASIO ARWEINIAD 
DIGIDOL I’R PARC 
CENEDLAETHOL!

CAU MAES PARCIO
Cau Maes Parcio Oherwydd bod yna gymaint o draffig 
ac o broblemau ym maes parcio Pont Melin Fach yn y 
blynyddoedd diweddar, yn enwedig yn ystod 2020, mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd y penderfyniad 
anodd o gau’r maes parcio hwn o’r Past tan fis Medi 2021.  
Mae’r ffordd gul wedi cael ei niweidio gan gymaint o draffig 
ac mae trigolion ar y ffordd hon yn cael trafferth i fynd at eu 
heiddo. Cau dros dro fydd hyn, a bydd yn cael ei adolygu ar 
ddiwedd y tymor.

DOLEN GANLLAW
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TEITHIAU CERDDED TREFTADAETH 
CAM WRTH GAM 15 MUNUD YN
ABERHONDDU A GLANFA GOYTRE
 Mae dwy daith gerdded hyfryd ar hyd  Camlas Sir Fynwy ac 
Aberhonddu yn cychwyn o fasn Aberhonddu a Chei Goytre. Maen 
nhw ar gael i’w llawrlwytho o wefan yr Ymddiriedolaeth Camlesi 
ac Afonydd ac o ganolfannau croeso Aberhonddu, y Fenni, y Parc 
Cenedlaethol a Glanfa Goytre. Mae’r llwybrau’n rhedeg trwy dirwedd 
syfrdanol, yn egluro’r dreftadaeth gyfareddol ac mae bywyd gwyllt 
yr ardal i’w weld a’i glywed ar ei orau. A chyda Camlas Sir Fynwy ac 
Aberhoddu hefyd yn ychwanegu’r rhamant o gerdded ar lan y dw^ r.

Mae’r llwybrau gydag arwyddion dwyieithog wedi’u dylunio i’w 
cerdded mewn rhannau byr, cewch ddewis pa mor fer neu mor hir 
fydd eich taith. Gallwch hefyd fynd ymhellach ar ail a thrydydd 
ymweliad fel mae’r egni ac amser yn caniatáu. Mae wyneb pob 
llwybr yn hawdd ei gerdded. Gallwch hefyd gael blas ar y llwybrau 
o flaen llaw gyda’r   teithiau fideo rhithiol sydd ar wefan yr 
Ymddiriedolaeth. 

Yn ystod yr wyth wythnos rhwng 5 Mai a 23 Mehefin, mae croeso 
i chi ymuno ar daith gerdded dywys, ysgafn, pob dydd Mercher, 
yn y bore o Lanfa Goytre neu yn y prynhawn o Fasn Camlas 
Aberhonddu. Rhai archebu lle o flaen llaw, does dim lle i fwy na  12 
person. Dolenni Eventbrite isod.

 Taith Gerdded Llesiant - GOYTRE

 Taith Gerdded Llesiant – Basn Camlas Aberhonddu

Rydym yn cynnal arolwg ar lein gyda gwobr o daith grw^ p ar gwch 
dydd ar y Gamlas. Ymunwch yn yr arolwg SNAP isod. Yn cae 23 
Mehefin.

 Survey      

Mae’r llwybrau Goytre a Basn Aberhonddu ar gael diolch i arian oddi 
wrth Gronfa Dreftadaeth, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

LLEDDFU’R FFORDD AR 
HYD Y LLWYBR TYNNU
Mae Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 
ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog wedi bod yn cydweithio i wella 
llwybr tynnu Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.  
Daeth y gwaith i ben yn hwyr fis Mawrth, 
mewn pryd i’r ymwelwyr dychwelyd. Yr 
Ymddiriedolaeth oedd yn ariannu’r gwaith, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog a’r Ymddiriedolaeth oedd yn ei 
drefnu a JPL Groundwork and Civil Englieering 
o Lanfair ym Muallt oedd yn gwneud y gwaith 
ail wynebu. Mae wedi gwella mannau lle’r 
oedd dw^ r yn crynhoi, y tir yn erydu a’r llwybr 
yn chulhau rhwng Loc Brynich a Llangynidr, tua 
9 cilometr i gyd.  O ganlyniad, mae’r llwybr yn 
llyfnach ac yn ddiogelach i gerdded a beicio ym 
mhob tywydd, ac mae mannau llydan wedi’u 
hwynebu hefyd ar gyfer pasio. Gobeithir gwneud 
rhagor o waith tebyg yn niweddarach yn 2021.

Clare Parsons

Rheolwr Menter, Cymru & De-orllewin Lloegr

Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd/Glandw^ r Cymru
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AROLWG YMWELWYR, 
SGYDAU
Arolwg Ymwelwyr 2021 – 2022  Pan fydd y 
cyfyngiadau’n caniatáu, efallai y byddwch yn gweld 
staff Strategic Research and Insight (SRI) yn y mannau 
poblogaidd ym Mro’r Sgydau. Comisiynwyd SRI gan 
Gyngor Cymuned Ystradfellte a Phenderyn ac Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gynnal arolwg a 
fydd yn hanfodol er mwyn casglu data ar ba welliannau 
i’r amgylchedd ac i’r darpariaethau y mae ymwelwyr 
a thrigolion yn ei deimlo sydd eu hangen. Mae hyn yn 
gyfle i chi ddweud eich dweud. Canlyniadau’r arolwg 
fydd y dystiolaeth i ymgeisio am yr arian sydd ei angen i 
wireddu’r newidiadau hynny. Bydd SRI hefyd yn gweithio 
gyda busnesau lleol i annog eu cwsmeriaid i lenwi’r 
fersiwn ar lein o’r arolwg, un ai yn ystod neu ar ôl eu 
harhosiad.

PRISIAU MEYSYDD PARCIO
Prisiau Newydd Meysydd. O 1 Ebrill 2021, y tâl am barcio 
car yng Nghwm Porth a Gwaun Hepste fydd £5 rhwng 
8am a 4pm. Y tu allan i’r oriau hyn, y tâl fydd £4. Bydd 
taliadau ar gyfer bysiau mini yn dal yn £7, ar unrhyw 
adeg o’r dydd a’r nos.

GŴYL AWYR 
DYWYLL NEWYDD 
I FANNAU 
BRYCHEINIOG

DYDDIAU AGOR CANOLFANNAU CROESO

I ddathlu mai Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yw dim ond un o 18 o warchodfeydd 
awyr dywyll yn y byd, mae gw^ yl Awyr Dywyll yn 
cael ei threfnu ar gyfer 24-26 Medi. 

Bydd y rhan fwyaf o’r sgyrsiau’n cael eu 
traddodi’n rhithiol, ond, yn dibynnu ar y 
cyfyngiadau covid ar y pryd, rydyn ni’n gobeithio 
y bydd yn bosibl cynnal rhai digwyddiadau, 
megis taith gerdded awyr dywyll. 

Os hoffech chi gymryd rhai, ac os oes gennych 
chi rai syniadau am ddigwyddiad, cysylltwch â 
Carol Williams. 

Canolfan Groeso’r Fenni

Neuadd y Dref, Cross Street,  

Y Fenni NP7 5HD

01873 853254

Ar agor Llun-Sadwrn 10am-4pm

Ar gau ar y Sul

Canolfan Dreftadaeth y Byd, Blaenafon

Church Road, Blaenafon NP4 9AS

01495 742333

Ar agor Mawrth – Sadwrn 10am-5pm

Croeso Aberhonddu 

Lion Yard, Aberhonddu LD3 7BA

Ar agor Llun-Sadwrn 9am-5pm

Suliau a Gwyliau Banc 10am-4pm 

Canolfan Wybodaeth ac Adnoddau
Crughywel

Beaufort Street, Crughywel,  

NP8 1BN

01873 811970

Ar agor Llun-Sadwrn 10am-4pm

Ar gau ar y Sul

Canolfan Ymwelwyr y Parc
Cenedlaethol

Libanus, Aberhonddu,  

LD3 8ER

01874 623366

Ar agor Llun-Sul 9.30-4.30

Canolfan Wybodaeth y Gelli Gandryll

Chapel Cottage, Oxford Road, 

Gelli Gandryll HR3 5DG

01497 820144

Ar agor Llun-Sadwrn 11am-2pm

Ar gau ar y Sul

Canolfan Wybodaeth Talgarth

The Tower Shop, Talgarth, 

LD3 0BW

01874 712226

Ar agor Ebrill – Hydref Llun – Sadwrn 

10am-4pm

Tachwedd – Mawrth Llun – Sadwrn 

10.30-3.30

Suliau 10.30-1pm
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Mae yna eisoes ddeg lle i syllu ar y sêr yn y Parc 
Cenedlaethol, erbyn hyn mae yna hefyd ddeg 
lle gorau i weld yr haul yn machlud a phum lle i 
wylio bywyd gwyllt y nos.  Mae hyn yn rhan o’r 
prosiect day2stay sy’n annog ymwelwyr i aros a 
mwynhau harddwch natur ar ôl iddi nosi. 

Mae yna ffotograffau, fideos, a thaflenni 
gwybodaeth i’w llawr lwytho. 

Gall busnesau twristiaeth ddefnyddio’r fideos, 
sydd ar gael ar sianel YouTube Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, mae’r rhain yn fideos 
ysbrydoledig, cofiwch eu rhannu’n ymhell ac agos. 

Mae un wedi’i hanelu at deuluoedd a’r llall at 
gyplau.

 Cwpl   deuluoedd

Mae’r lluniau a’r taflenni gwybodaeth ar fanc 
brand Bannau Brycheiniog. 

Os nad ydych chi wedi llofnodi ar gyfer y Banc 
Brand, mae’n hawdd iawn gwneud hynny, ewch i:

 BANC BRAND

For information about this project contact: 
carol.williams@beacons-npa.gov.uk

YDegUchaf

GWYCH AM:  
panorama sy’n ymestyn 
am fi lltiroedd 

PENTREF AGOSAF: 
Llangynidr 

CYFESURYNNAU: 
SO 156170

Mae yn gynnar gyda’r nos yn adeg hudolus o’r dydd.  Wrth i’r haul ddifl annu dros y gorwel, gall harddwch yr awyr 
gyfnewidiol gyfl eu rhyfeddod a thawelwch.  Dewch i’r parc i gael profi ad o’r gwyll dros olygfeydd ysblennydd o 
fynyddoedd, dyff rynnoedd a llynnoedd llonydd o oes yr ia.  Trochwch ein hunan mewn natur wrth i’r awyr droi’n lâs 
tywyll a phob diwrnod yn dod i ben gyda phrofi ad bythgofi adwy o’r machlud.  

Mae yna gymaint o gefndiroedd rhyfeddol yn ein parc sy’n cynnig rhai o’r machludoedd mwyaf dramatig y gallwch 
eu gweld unrhyw le yn y byd.  Rydyn ni wedi dewis dim ond rhai i’ch ysbrydoli chi i ddod ac aros, a chreu atgofi on a 
fydd yn parhau am oes.   

10. Gwylfan Blaen Onneu
Mae’r golygfeydd oddi yma mor banoramig, mae’n teimlo bron fel bod mewn awyren.  Mae copa Blaen 
Onneu yn wastad, gyda golygfeydd gwych i’r dwyrain, gorllewin a’r gogledd. 

Mae tua 450 metr o uchder, sy’n eithaf uchel ac felly mae’n bosibl edrych i lawr a gweld copa’r bryniau fel 
ynysoedd mewn môr o gymylau.  Ar fachlud haul, mae’n lle hynod o swynol, gyda’r dyff ryn cartrefol isod yn 
wahanol iawn i fawredd y llethrau llym, creigiog uwchben. 

Rydyn ni’n argymell eich bod yn cadw’n agos ar y man parcio.  Mae’r golygfeydd yma yn odidog a diogel ac 
mae eistedd ar y cerrig mawr gerllaw yn gallu bod yn hwyl.

Mae cymaint i’w weld ac i’w wneud ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda digonedd o leoedd i 
aros, ewch at                 

    www.breconbeacons.org/cy
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Mae yn gynnar gyda’r nos yn adeg hudolus o’r dydd.  Wrth i’r haul ddifl annu dros y gorwel, gall harddwch yr awyr 
gyfnewidiol gyfl eu rhyfeddod a thawelwch.  Dewch i’r parc i gael profi ad o’r gwyll dros olygfeydd ysblennydd o 
fynyddoedd, dyff rynnoedd a llynnoedd llonydd o oes yr ia.  Trochwch ein hunan mewn natur wrth i’r awyr droi’n lâs 
tywyll a phob diwrnod yn dod i ben gyda phrofi ad bythgofi adwy o’r machlud.  

Mae yna gymaint o gefndiroedd rhyfeddol yn ein parc sy’n cynnig rhai o’r machludoedd mwyaf dramatig y gallwch 
eu gweld unrhyw le yn y byd.  Rydyn ni wedi dewis dim ond rhai i’ch ysbrydoli chi i ddod ac aros, a chreu atgofi on a 
fydd yn parhau am oes.   

4. Canolfan ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
330 metr uwchben lefel y môr, yn union yng nghanol y parc, mae ein canolfan ymwelwyr yn lle ardderchog i weld 
yr haul yn machlud.  Mae’n hawdd mynd i gefn gwlad oddi yno, mae yno ddigonedd o le parcio i ganfod y man 
gorau i weld yr haul yn machlud.  Mae yna hyd yn oed webcam 24 awr yn edrych tua Phen y Fan a Chorn Du, felly 
gallwch weld beth yw’r tywydd unrhyw adeg. 

Ar ôl dim ond ychydig funudau o daith gerdded ar draws tir comin, fe welwch feini hirion hynafol sy’n agor 
ehangder o olygfeydd yn y pellter.  Fe welwch Hay Bluf a’r Mynyddoedd Duon i’r dwyrain, Mynydd Epynt i’r 
gogledd, y Mynydd Du i’r gorllewin a bryniau Fforest Fawr i’r de. 

Mae anifeiliaid yn pori ar y comin, felly rhag amharu arnyn nhw (nac ar y bobl sy’n byw gerllaw) ein cyngor ni yw 
cadw’n agos ag y ganolfan ymwelwyr wrth iddi nosi. 

Mae cymaint i’w weld ac i’w wneud ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda digonedd o leoedd i aros, ewch at          

Webcam y ganolfan ymwelwyr          www.beacons-npa.gov.uk/livewebcams

GWYCH AM: 
banoramas yn y pellter wedi’u 
cerfi o gan rewlif y cynfyd 

PENTREF AGOSAF: 
Aberhonddu 

CYFESURYNNAU: 
SN 978264

D
a

y2
St

a
y

PROFIADAU’R MACHLUD
BYTHGOFIADWY

3. Hay Bluff 
Yn uchel yn yr awyr uwchben tref lyfrau enwog y Gelli Gandryll mae Hay Bluff , bryn amlwg sydd ar y ffi  n rhwng Cymru 
a Lloegr.  Gallwch ddilyn y llwybr esmwyth i’r copa ar y llethr gogledd-orllewinol a gweld gwledd o fachlud dros Ddyff ryn 
Gwy a’r Mynyddoedd Duon. 

Mae’n gallu bod yn wyntog ac agored ar Hay Bluff , felly ewch â ffl  asg a blanced i chi gael swatio’n gynnes pan fydd 
cynhesrwydd y dydd yn difl annu.  Edrychwch tua’r gorllewin ac fe welwch y copa agosaf – y Twmpa – yn disgleirio’n aur a 
choch yng ngoleuni’r machlud.

Mae cymaint i’w weld ac i’w wneud ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda digonedd o leoedd i aros, ewch at

       www.breconbeacons.org/cy

GREAT FOR: 
olygfeydd helaeth dros 
Ddyff ryn Gwy 

NEAREST VILLAGE: 
Y Gelli Gandryll 

COORDINATES: 
SO 239373

Mae yn gynnar gyda’r nos yn adeg hudolus o’r dydd. Wrth i’r haul ddifl annu dros y gorwel, gall harddwch yr awyr 
gyfnewidiol gyfl eu rhyfeddod a thawelwch.  Dewch i’r parc i gael profi ad o’r gwyll dros olygfeydd ysblennydd o 
fynyddoedd, dyff rynnoedd a llynnoedd llonydd o oes yr ia.  Trochwch ein hunan mewn natur wrth i’r awyr droi’n lâs 
tywyll a phob diwrnod yn dod i ben gyda phrofi ad bythgofi adwy o’r machlud.  

Mae yna gymaint o gefndiroedd rhyfeddol yn ein parc sy’n cynnig rhai o’r machludoedd mwyaf dramatig y gallwch 
eu gweld unrhyw le yn y byd.  Rydyn ni wedi dewis dim ond rhai i’ch ysbrydoli chi i ddod ac aros, a chreu atgofi on a 
fydd yn parhau am oes.   
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GWYCH AM: 
ymgolli’n llwyr yn synau a 
golygfeydd natur gyda’r nos 

PENTREF AGOSAF: 
Llangorse

CYFESURYNNAU: 
SO 127270

D
a

y2
St

a
y

7. Llyn Llangors
Mae llyn naturiol mwyaf de Cymru’n gynefi n pwysig i fywyd gwyllt y dŵr ac mae’n lle gwych i archwilio wrth iddi nosi.  
Gwyliwch am amrywiaeth gyfoethog o adar, pryfed, dyfrgwn, brogaod, llyff antod a madfall ac, wrth i’r haul fachlud, 
efallai y gwelwch chi hyd yn oed ystlum neu ddylluan.  
Mae yna guddfan adar ar y lan ddeheuol a chrannog (tŷ ar y dŵr) ar y lan ogleddol, y ddau’n lle diddorol i dynnu lluniau. 
Ac os hoff ech roi tro ar her hynafol, ewch i chwilio am y gleddyf mewn carreg.  Pwy bynnag sy’n gallu tynnu’r gleddyf 
allan o’r garreg fydd, yn ôl y chwedl, gwir frenin neu frenhines Ynys Prydain. 
Rhewlif Oes yr Iâ a ff urfi odd bowlen y llyn, wrth symud drwy’r graig o garreg dywod.  Mae’n rhewi weithiau yn y gaeaf 
gyda’i liw glas nodedig yn tynnu’r llygad.  Mae’r mynyddoedd uchel i’r dwyrain a chopa Allt yr Esgair i’r de yn olygfa 
syfrdanol yn y gwyll.  Gyda’r awyr hanner tywyll yn cael ei hadlewyrchu ar wyneb y llyn, yn lliwiau cyfnewidiol a’r tirwedd 
o gwmpas, mae hwn yn lle gogoneddus i wylio’r machlud. 
Mae cymaint i’w weld ac i’w wneud ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda digonedd o leoedd i aros, ewch at      

       www.breconbeacons.org/cy

Mae yn gynnar gyda’r nos yn adeg hudolus o’r dydd. Wrth i’r haul ddifl annu dros y gorwel, gall harddwch yr awyr 
gyfnewidiol gyfl eu rhyfeddod a thawelwch.  Dewch i’r parc i gael profi ad o’r gwyll dros olygfeydd ysblennydd o 
fynyddoedd, dyff rynnoedd a llynnoedd llonydd o oes yr ia.  Trochwch ein hunan mewn natur wrth i’r awyr droi’n lâs 
tywyll a phob diwrnod yn dod i ben gyda phrofi ad bythgofi adwy o’r machlud.  

Mae yna gymaint o gefndiroedd rhyfeddol yn ein parc sy’n cynnig rhai o’r machludoedd mwyaf dramatig y gallwch 
eu gweld unrhyw le yn y byd.  Rydyn ni wedi dewis dim ond rhai i’ch ysbrydoli chi i ddod ac aros, a chreu atgofi on a 
fydd yn parhau am oes.   
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Angen Grant? Allwn ni helpu?

Mae arian ar gael trwy'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy, Cronfa Ein 
Treftadaeth, Cronfa Ynni Gwyrdd ar gyfer Adnoddau Cymunedol 
neu Gronfa Gymunedol Adfer Natur
 

Cronfa Datblygu Cynaliadwy
Rydyn ni'n cynnig arian ar gyfer prosiectau a fydd yn datblygu ac yn profi ffyrdd o
fyw'n fwy cynaliadwy ledled y Parc Cenedlaethol. Fe allwn ni helpu i ddatblygu a
chefnogi prosiectau a fydd o fudd cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a
diwylliannol i’r gymuned.

Cronfa Grant Treftadaeth
Rydyn ni’n cynnig grantiau o hyd at £5,000 i unigolion a grwpiau cymunedol 
at waith cadw a gwella adnoddau Hanesyddol ein trefi a'n pentrefi.  Cynllun 
cadwraeth yw hwn, sy’n ceisio hyrwyddo trwsio'n briodol ac yn brydlon 
adeiladau neu strwythurau o bwysigrwydd pensaernïol neu hanesyddol, neu 
wella’r dehongliad o asedau hanesyddol yn nhrefi a phentrefi’r Parc 
Cenedlaethol. 

Cronfa Gymunedol Adfer Natur
Os oes gennych chi syniad am brosiect i helpu natur i adfer, fe fyddwn 
ni wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych ac efallai y byddwn ni’n gallu 
cynnig arian i’w symud ymlaen. Diolch i’r Bartneriaeth Natur Leol, fe 
allwn ni gynnig hyd at 100% o’r arian sydd ein angen, unrhyw swm o 
£50 i £500. Bydd yn rhaid i ni gael gwybod sut y bydd yn helpu natur i 
adfer neu eich cymuned i gysylltu â natur ac, yn ddelfrydol, bydd 
gennych chi wirfoddolwyr. 

Cronfa Gymunedol Dadgarboneiddio / Cronfa Ynni Gwyrdd
Hyd at £5,000 o arian at waith arbed ynni neu ynni 
adnewyddol yn eich adnoddau cymunedol. 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch unrhyw un o’r  grantiau hyn neu i 
drafod eich syniad cysylltwch â ceri.bevan@beacons-npa.co.uk neu 
helen.roderick@beacons-npa.gov.uk
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CONTACTS
Carol Williams

Tourism Growth Area Officer
Brecon Beacons National Park Authority,

Cambrian Way, Brecon,
Powys, LD3 7HP.

07854 997559
carol.williams@beacons-npa.gov.uk

Alan Bowring
Fforest Fawr Geopark Officer

Brecon Beacons National Park Authority,
Cambrian Way, Brecon,

Powys, LD3 7HP.
07854  997557

alan.bowing@beacons-npa.gov.uk

Clarissa Price
Sustainable Tourism Officer 

Brecon Beacons National Park Authority,
Cambrian Way, Brecon,

Clarissa.price@beacons-npa.gov.uk
07854 997539

James Lawrence
 Visitor Management Officer

Brecon Beacons National Park Authority, 
Cambrian Way, Brecon, 

Powys, LD3 7HP. 
07854 997558

james.lawrence@beacons-npa.gov.uk

Laura Thomas
Executive Director, Brecon Beacons Tourism

07983 635640
laura@breconbeaconstourism.co.uk

Carol Williams
Swyddog Ardal Twf Twristiaeth

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,
Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP. 

07854 997559
carol.williams@beacons-npa.gov.uk

Alan Bowring
Swyddog Geoparc y Fforest Fawr

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP.

07854  997557
alan.bowing@beacons-npa.gov.uk

Clarissa Price
Swyddog Twristiaeth Cynaliadwy

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP.

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
07983 635640

laura@breconbeaconstourism.co.uk
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