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Sean      Bae Abertawe 



... er mwyn cael seibiant i’r teulu mewn 
lleoliad nad yw’n rhy bell i ffwrdd.  
Gallwn gyrraedd o fewn ychydig oriau, 
felly mae yna ddigon o amser yn weddill 
i ymlacio a mwynhau. 

Felly, pam rydym yn parhau i  
ddychwelyd 20 mlynedd ar ôl ein  
hymweliad cyntaf gyda’n gilydd?  Wedi’r 
cyfan, fel cyflwynydd ar Countryfile, 
rwy’n ffodus iawn fy mod wedi cael y 
cyfle i ymweld â thiroedd a  
morweddau prydferth ledled Prydain. 
Yr hyn a wnaeth ein denu yn y lle cyntaf 
ac sy’n parhau i’n denu yw penrhyn 
Gŵyr. Mae’n wir fod prydferthwch i’w 
gael mewn lleoedd annisgwyl, ac er bod 
Gŵyr yn 19 milltir o hyd yn unig, mae 
gan y penrhyn penigamp glogwyni  

creigiog, tywodydd euraidd, bryniau 
braf ac, wrth gwrs, y morliniau mwyaf 
deniadol!

Rydym yn griw sy’n mwynhau cadw’n 
brysur ac mae llawer i’w gwneud yma, 
o syrffio, padlo bwrdd ar eich traed a 
chaiacio o gwmpas yr arfordir i gerdded 
ychydig filltiroedd ar Lwybr Arfordir Gŵyr 
(neu’r 39 milltir i gyd!), sef ein hoff beth 
i’w wneud. 

Ond yn ogystal â’r gweithgareddau awyr 
agored gwych sydd ar gael ar benrhyn 
Gŵyr, os yw ein plant, sydd hefyd yn 
dwlu ar natur, yn teimlo bod angen mynd 
i barc dŵr, neu archwilio amgueddfa, 
mae Abertawe a’r Mwmbwls gerllaw. 
Mae fy ngwraig a minnau’n  

Sean FletcherMae

Bae Abertawe
DARLLEDWR A NEWYDDIADURWR YW  
SEAN FLETCHER.  MAE’N OHEBYDD AR  
COUNTRYFILE GAN Y BBC, YN GYFLWYNYDD 
AR GOOD MORNING BRITAIN GAN ITV AC 
MAE’N HOFF IAWN O BENRHYN GŴYR!

Rydym yn dwlu ar Abertawe, y 
Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr, ac rydym 

yn dychwelyd mor aml â phosib...‘
’

yn caru



mwynhau rhedeg, ac mae’r olygfa ar 
hyd y promenâd rhwng Abertawe a’r 
Mwmbwls (heb sôn am yr awyr iach!) 
bendant yn trechu rhedeg ar strydoedd 
Llundain! Rydym bob amser wedi bod 
yn hynod ddiolchgar am garedigrwydd 
pobl Abertawe, ac rydych yn clywed 
pobl yn galw ‘helô, sut wyt ti?’ wrth i chi 
rhedeg heibio - mae’r cyfan yn rhan o’r 
croeso cynnes rydym yn ei gael ym Mae 
Abertawe, ac mae’n un o’r rhesymau 
pam rydym yn parhau i ddychwelyd.

Rydym hefyd wedi cwympo mewn  
cariad â’r Mwmbwls (ac nid ni yw’r 
cyntaf!) ac ni allwn aros i roi cynnig ar 
y bwytai newydd ar y prom - mae’n braf 
gweld ardal yn cael ei datblygu’n  
sensitif er mwyn bod o fudd i’r cyrchfan 
yn ei gyfanrwydd.  Roedd ein plant yn 
mwynhau archwilio’r castell  
canoloesol - ond maen nhw’n hŷn erbyn 
hyn, ac mae bwyta pitsa a hufen iâ yn 
apelio mwy iddynt!

Ond nid ydym yn mwynhau bod dan do 
am gyfnodau hir ac mae yna  
gynifer o gyfleoedd i fwynhau ein hoff 
weithgaredd hamdden - cerdded.  Mae 
Penrhyn Gŵyr yn gartref i Lwybr Arfordir 

2018 yw Blwyddyn y Môr a  
byddwn ni’n dathlu ein  
diwylliant glan môr ac  
arfordirol ledled Cymru.  
Byddwn ni ym Mae Abertawe’n 
ei ddathlu i’r eithaf! Mae’r môr 
yn rhan o’n gorffennol, ein 
presennol a’n dyfodol, ac mae 
ein harfordir hudol yn destun 
balchder i ni! Roeddem am  
ymfalchïo yn hyn felly  
gobeithiwn eich bod yn  
mwynhau ein cylchgrawn  
arbennig, Blwyddyn y Môr.
#HwylBaeAbertawe

Gŵyr, Llwybr Gŵyr (i’r rhai sy’n fwy 
anturus) a llwybrau cerdded amrywiol 
eraill a gynhelir.  Ond os hoffech fynd 
am dro hamddenol er mwyn llosgi 
calorïau’r hufen iâ hwnnw, gallwn  
argymell eich bod yn cerdded ar hyd 
llwybr yr arfordir, o Fae Bracelet  
i Langland.

Mae 2018 yn amser da i  
fwynhau #HwylBaeAbertawe, 
rydym yn dathlu Blwyddyn y  
Môr wedi’r cyfan, a does dim  
lle gwell i fwynhau pob dim  
sy’n ymwneud â’r arfordir! 
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Gan fynegi barn ar ddewis TripAdvisor 
o’r ‘traethau gorau’, tynnodd  
The Independent sylw at y rhestr  
yn ddireidus, gan nodi ei fod yn  
‘llawn lleoliadau hudolus: De Affrica, 
y Seychelles, Turks a Caicos, Hawaii, 
Mecsico a... Gŵyr, Cymru’. Pam yr  
holl syndod?

croesobaeabertawe.com/traethau4

#YFanerLas30
MLYNEDD

Saffari Traeth



Mae taith ar hyd y morlin yn  
cadarnhau’r hyn yr oedd llawer o 
arbenigwyr eisoes yn ei wybod: 

bod y rhan hon o’r byd yn cymharu â’r 
goreuon. Dechreuwch yng nghalon pethau 
ym Mae Abertawe. Mae traeth crwm hir 
ac ysblennydd y ddinas (geiriau Dylan 
Thomas) rhwng marina Abertawe (sy’n 
chwifio’r Faner Las) ar un pen, a’r  
Mwmbwls ar y pen arall. Gallwch  
gerdded neu feicio hyd cyfan y prom  
(pum milltir, os ydych chi’n cyfri). Mae’n 
werth cael seibiant ar y ffordd yng  
nghanolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360, 
sy’n cynnig pob math o weithgareddau ar 
y traeth (popeth o bêl-foli i syrffio barcut).

Y Mwmbwls yw cymydog mawreddog 
Abertawe, wedi’i enwi’n ‘Monaco Cymru’ 
oherwydd ei gysylltiadau â Catherine 
Zeta-Jones. Mae’n llawn caffis, bistros 
a bwtîcs, yn ogystal â chadeiriau cynfas, 
bwcedi a rhawiau a thraeth bach y pier. 

Saffari Traeth
Mae defnyddwyr Trip Advisor o bedwar ban 
byd wedi pleidleisio dros Fae Rhosili fel y  
trydydd traeth gorau yn y DU a Bae y Tri 
Chlogwyn fel yr wythfed orau! Grym Gŵyr!

Dau yn y Deg Gorau!



de. Gallai ei dywod aur, wedi’i fframio’n 
berffaith rhwng dau bentir, fod yn un o’r 
traethau Llydewig, belle-époque, swynol 
hynny (mae ganddo hyd yn oed rhes 
hyfryd o hen gytiau traeth). Mae’n draeth 
Baner Las sydd wedi ennill gwobr Glan 
Môr sy’n boblogaidd gyda theuluoedd a 
syrffrwyr.

Mae’r pier ei hun, sydd wedi’i adfer i’w 
gyn-gogoniant, yn boblogaidd fel lle 
i bysgota ac i fynd am dro. Mae Bae 
Bracelet, sydd gerllaw’r pentir creigiog, 
yn draeth Baner Las sydd wedi ennill 
gwobr Glan Môr.

Bae Langland yw’r cyntaf o draethau 
cysgodol Penrhyn Gŵyr sy’n wynebu’r 



Naid fach dros y pentir o Langland, mae 
Bae Caswell yn cynnig yr un peth (gan 
gynnwys gwobr y Faner Las/Glan Môr) 
ond gyda theimlad mwy gwyllt. Mae 
golygfeydd godidog Gŵyr yn ddigon 
cyffredin ar y traeth tywodlyd a  
charegog hwn. Dilynwch esiampl y bobl 
leol a mwynhewch Gŵyr y tu allan i’r 

tymor - mae mewn man heulog, wedi’i 
gysgodi. Cyfnewidiwch y tywod rhwng 
eich bysedd traed am esgidiau  
cerdded ac ewch i grwydro  
Gwarchodfa Natur Coed yr Esgob, sy’n 
rhedeg i’r tir o gyfeiriad y traeth.

7croesobaeabertawe.com/traethau



Bae y Tri Chlogwyn sydd nesaf. Mae’n 
gwneud i ferch leol, Katherine Jenkins, 
deimlo ‘fel ei bod yn cael ei chofleidio’. 
Mae’n hawdd iawn teimlo cynhesrwydd 
ac emosiwn tuag at y lle breuddwydiol 
hwn, lle mae tair craig drionglog hynod 
yn treiddio’r traeth. 

Chwarae’n Ddiogel! Gweler tudalen 52



Uwchben mae diffeithwch y twyni 
glaswelltog, symudol, sydd bron yn 
gorchuddio gweddillion Castell  
Pennard. 

Nid yw’n syndod mai Oxwich yw un o 
fannau mwyaf atyniadol Gŵyr. Mae’n 
hawdd ei gyrraedd ac mae tair milltir o 
dywod yn ogystal â thwyni helaeth ac 
eithriadol - Gwarchodfa Natur  
Genedlaethol bwysig - yn sicrhau ei fod 
yn lleoliad poblogaidd. Yn ychwanegol, 
ceir harddwch Castell Oxwich a thaith 
gerdded hyfryd drwy goedwig dderw ac 
onnen at bentir Trwyn Oxwich. 

Ychydig filltiroedd i’r gorllewin mae 
Porth Einon. Wrth i chi gerdded  
heibio’r bythynnod gwyngalchog tuag 
at y traeth, mae’n hawdd dychmygu 
ei hanes lliwgar fel lle i smyglwyr a 
physgotwyr wystrys. Mae’n boblogaidd 
gyda’r rheiny sy’n hoff o chwaraeon dŵr 
ac mae hefyd  ganddo’r holl atyniadau 
traeth arferol. Yn sicr, mae’n draeth o 
safon: mae’n draeth Baner Las sydd 
wedi ennill gwobr Glan Môr. 

Rhosili yw seren Gŵyr, lle mae’r  
penrhyn yn gorffen ar nodyn uchel, 

traeth mawr sy’n wynebu tua’r gorllewin 
o dan bentir serth, gwyntog. Mae  
cwpwrdd tlysau Rhosili’n llawn  
gwobrau ‘traeth gorau’. Fel y dywedodd 
gwestywr lleol, Adrian Short, “Mae wedi 
dod yn lleoliad arweiniol yng  
Nghymru... mae rhyw ddirgelwch  
amdano.’ Os nad yw hynny’n ddigon, 
mae’r pentir yn gorffen ym Mhen Pyrod, 
pentir ysblennydd y mae’n bosib ei 
gyrraedd pan fo’r llanw’n isel.

Mae’r daith yn dod i ben yn Llangynydd, 
cymydog gorllewinol Rhosili a lleoliad 
gorau Cymru ar gyfer syrffio yn ôl pob 
tebyg. Mae’n lle hamddenol sy’n llawn 
faniau gwersylla VW, arwydd sicr bod 
brig y don yma’n rhywbeth arbennig. 
Mae hefyd yn addas iawn i deuluoedd 
ac mae twyni eang yn y cefndir.

Os gallwch, ewch â 3 darn o 
sbwriel gyda chi pan fyddwch 
yn gadael y traeth, a’u  
hailgylchu.

PLASTIG AR Y TRAETH Q

Chwarae’n Ddiogel! Gweler tudalen 52 9croesobaeabertawe.com/traethau
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01792 655844 www.360swansea.co.uk info@360swansea.co.uk 
360 Swansea

360 Swansea

A ydych chi’n 
berson sy’n 

mwynhau bod 
y tu mewn 

neu’r tu allan? 

01792 655844
www.360swansea.co.uk
info@360swansea.co.uk 
  :360 Swansea      :360 Swansea

Hwyl ar gyfer y teulu cyfan ar lan y môr 
gyda’n chwaraeon dŵr a gweithgareddau 
traeth gan gynnwys caiacio, rhwyf-
fyrddio, pêl foli traeth a llawer mwy. 

Ymlacio a dadflino yn ein caffi ger y 
traeth, sydd ar agor bob dydd, drwy’r 
flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth ewch ar ein 
gwefan neu cysylltwch â ni.

Syrffio
Arfordiro
Padlfyrddio ar 
eich traed
Dringo
Caiacio
Saffaris Glan Môr
Craig-gamu

#AmserGŵŵyr

(01792 390481

www.goweractivitycentres.co.uk



Cwtsho’r
Dyma restr o’r pethau y mae’n rhaid 
eu gwneud yn ystod ein Blwyddyn 
y Môr. Rydym yn sôn am gerdded - 
darn byr neu 39 o filltiroedd godidog 
Llwybr Arfordir Gŵyr cyfan. Byddwch 
yn baglu dros wobrau 

Am ei maint, mae’n rhaid mai Gŵyr yw’r 
rhan o Brydain sy’n cael ei chanmol a’i 
hamddiffyn fwyaf, gyda thros 30 o  
warchodfeydd bywyd gwyllt a natur, 
bron 40 o ardaloedd cadwraeth a  
chyfoeth o wobrau traethau gorau.  
Hefyd, mae 26 o filltiroedd o’r arfordir 
yn nwylo diogel yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol.Ni allwn drafod pob rhan 
o’r 39 o filltiroedd yma, ond mae’r ddwy 
daith gerdded hyn yn lle da i ddechrau. 



Dechreuwch yng Nghanolfan  
Ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth  
Genedlaethol ar bentir Rhosili, lleoliad 
cyffrous i fod ynddo. Mae adar y môr a 
barcutwyr yn rhannu’r awyr. Byddwch yn 
cael eich syfrdanu gan yr hyn sydd ar y 
tir islaw. 

Cerddwch i lawr i’r traeth diddiwedd i 
weld adfeilion ysgerbydol Helvetia, a 
ddrylliwyd ym 1887. Yna, os yw’r llanw 
o’ch plaid chi, ewch ar ddargyfeiriad 
gyffrous i Ben Pyrod, pentir cul sy’n 
ymestyn i’r tonnau fel anghenfil morol 
enfawr. (‘Wurm’ yw ‘draig’ yn Norwyeg!)

 
Crwydrwch o gwmpas y pentir ac yn 
fuan byddwch uwchben bae tywodlyd 
Mewslade, man syrffio poblogaidd 
wedi’i guddio o dan y clogwyni.  
Nesaf mae Gŵyr annofedig, gyda’i  
golygfeydd godidog o lwybr pen y  

cadwch lygad  
am ddolffiniaid  
a llamidyddion‘

’

Smyglwyr a 
Llongddrylliadau, 
Morweddau a 
Seirff

croesobaeabertawe.com/cerdded12



clogwyn wrth iddo droelli uwchben  
darn o dir mwyaf garw, creigiog y  
morlin. Rydych yn cerdded yn ôl troed 
hynafol - mae Ogof Pen-y-fai o dan y 
clogwyn. Dyma seren gudd penrhyn 
Gŵyr, un o’r safleoedd claddu cynharaf 
y gwyddys amdano yn Ewrop, lle cafwyd 
hyd i’r Fenyw Goch gynhanesyddol  
enwog (sgerbwd dyn, a bod yn fanwl 
gywir). Peidiwch â chael eich temtio i  
ymweld â’r ogof hon - mae’n well ei 
gweld o’r môr.

O’i gymharu, mae Twll Culver hynod 
ar y ffordd i Borth Einon yn gymharol 
ifanc. Yn ôl y sôn roedd yn arfer bod yn 
golomendy canoloesol, ac fe’i  
defnyddiwyd yn hwyrach ymlaen gan 
smyglwyr i storio nwyddau  
gwaharddedig. Gerllaw ar y pentir gwelir 
adfeilion y Tŷ Halen, pencadlys smyglwyr 
a ddinistriwyd, yn ôl y sôn, gan storm 
fawr ym 1703.

Diwedd y daith yw Porth Einon, a oedd 
yn arfer bod yn hafan i smyglwyr anturus 
ond sydd bellach yn bentref prydferth,  
llawn cymeriad. Rydych wedi cerdded 
wyth milltir o Rosili, felly rydych yn  
haeddu ychydig o saib a chyfle i  
ymlacio yn awyrgylch morwrol The Ship 
Inn (beth am gael blas ar ei gyrfau  
arobryn o Fragdy Gŵyr).

Gadewch olion traed yn unig
Chwarae’n Ddiogel! Gweler tudalen 52



Mae ochr arall Gŵyr ar arfordir y gogledd. Mae’r gwahaniaeth rhwng 
y gogledd a’r de’n syfrdanol. Yn lle’r pentiroedd a’r cildraethau 

tywodlyd sy’n wynebu’r de, ceir morfeydd, banciau tywod a  
halwyndiroedd prudd, isel, fel y gwelwch o’r daith gerdded hon 

(oddeutu chwe milltir un ffordd).

GOGLEDD GŴYR

Chwarae’n Ddiogel! Gweler tudalen 52



Ewch tua’r gorllewin o Eglwys  
Llanrhidian o’r 13eg ganrif, ochr yn ochr 
â morfeydd iasol, enfawr, sy’n llawn 
sianeli dŵr - cynefin toreithiog i adar yn 
ystod y gaeaf. Mae defaid a merlod yn 
hoff o’r lle hefyd - mae’r defaid yn cael 
eu magu ar gyfer cig oen morfa heli 
blasus. 

Byddwch yn mynd heibio Castell Weble, 
plasty ag amddiffynfeydd o’r 13eg  
ganrif sy’n cynnig golygfeydd godidog 

dros gors Llanrhidian a Moryd Llwchwr 
tuag at Fannau Brycheiniog yn y pellter. 

Ewch ymhellach tua’r gorllewin, wrth 
ymyl pentref Llanmadog, er mwyn 
gweld Gŵyr ar ei thawelaf: traeth â 
thwyni tywod, Twyni Whiteford, sy’n 
wynebu tua’r gogledd i  Drwyn  
Whiteford wrth aber afon Llwchwr.  
Mae bron fel ynys anghyfannedd. 

I weld mwy o lwybrau cerdded, gan 
gynnwys arweinlyfrau y gellir  

eu lawrlwytho, ewch i 
croesobaeabertawe.com/cerdded

Chwarae’n Ddiogel! Gweler tudalen 52



Ein Rhestr

Wirio Sylfaenol

croesobaeabertawe.com16

Eli haul

Dillad nofio
Mae traethau 
Baner Las yn 
golygu dŵr glân 
hyfryd. Gwisgwch 
eich dillad nofio a 
neidiwch i mewn.

Camera
Gweler golygfeydd 
arfordirol gwych, 
ewch â’ch atgofion 
melys adref â chi!

Fflip-fflops
Sut gallwch  
fynd i’r traeth 
hebddynt?

Ymbarél
Yn ddefnyddiol  
i’ch gwarchod rhag 
y glaw (a’r haul, 
a’r gwynt). Gallech 
brofi hyn oll mewn 
un diwrnod ym 
Mae Abertawe!

Rydym am i chi 
mwynhau ein  
traethau arobryn, 
felly peidiwch ag 
anghofio’ch eli haul.

#H
w

ylBaeAbertawe



Ffôn
Gwnewch eich  
ffrindiau’n  
genfigennus!  
Rhannwch eich  
ffotograffau.  
#HwylBaeAbertawe

Cot law
Byddwch yn 
barod am  
bopeth a  
pheidiwch adael 
i’r tywydd eich 
poeni!

Sbectol haul
Agorwch eich 
llygaid! Rhaid 
gweld ein  
harfordir yn ei 
holl ysblander 
mawreddog.

Esgidiau glaw
Gallai fwrw glaw, 
hyd yn oed ym 
mis Awst.  
Paratowch i  
sblasio drwy’r 
pyllau a’r mwd.

Het Haul
Cadwch eich pen 
yn ddiogel wrth 
fwynhau’r  
golygfeydd  
ysblennydd! 



I gadw lle, ffoniwch 01792 232 439
neu ewch i downtoearthproject.org.uk
Diwrnodau llawn neu hanner diwrnodau ar gael. Maint y grŵp: 6 a mwy!

Profwyd yn glinigol ei fod yn gwella lles - ymchwil gan Brifysgol Abertawe a’r GIG
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Llogwch ‘Leoliad Cynaliadwy’r 
Flwyddyn 2017’ Cymru ar 
gyfer hyfforddiant mewnol, 
cynadleddau a phriodasau!

O arfordiro i ddringo coed, coginio 
selsig o safon dros dân neu bobi 
pizzas mewn ffwrn ddaear tân 
coed. Anturiaethau gwyllt sy’n 
addas i’ch grŵp!

Adeiladwch rywbeth arbennig 
gyda’ch gilydd. Ewch ati i wella 
perfformiad eich tîm drwy greu 
lleoliadau a all drawsnewid 
eich bywyd ar ein safleoedd 
trawiadol ym mhenrhyn Gŵyr!

DOING GOOD 

THINGS

TOGETHER

GWNEUD PETHAU DA GYDA'N GILYDD

dylanwad mawr ar benrhyn trawiadol Gŵyr

Anturiaethau Llogi'r lleoliad

Dewch i ddathlu ‘Blwyddyn y Môr’ gyda phrofiadau bythgofiadwy

Mae prosiect Down to Earth yn fenter 

gymdeithasol arobryn sy’n cynnig profiadau grŵp 

unigryw sy’n creu cysylltiadau cryf ac atgofion 

cryfach! P’un a ydynt yn weithgareddau antur 

neu’n ddiwrnodau i ffwrdd i dimau, bydd ein 

profiadau nodedig yn ennyn y gorau o’ch grŵp!

Gweithgareddau awyr agored â 

Adeiladu Cynaliadwy

PROFIADAU
GWERTH EU RHANNU



Darganfyddwch  
Gŵ yr ar gwch 

gyda  
Gower Coast Adventures  

profiad bywyd  
gwyllt rhagorol

Bwyty Cludfwyd Indiaidd 
Gorau’r Mwmbwls

mumtazmumbles@ 
hotmail.co.uk

Cadwch le ar (01792 348229 
www.gowercoastadventures.co.uk

(01792 367210

• Golygfeydd o’r Bae 
• Rheolir gan deulu 
• 10% oddi ar y pris ar 
gyfer archebion cludfwyd

478/480 Heol y Mwmbwls, Mwmbwls, Swansea, SA3 4BX 

Gweithgareddau chwaraeon dŵr a hyfforddiant 
penodol ar gyfer pob oed a gallu, gan gynnwys 

caiacio, jet-sgïo, hwylfyrddio a gyrru  
cychod pŵer

www.oxwichwatersports.com

(01792 390528



Mae edrych ar ôl pethau’n 
 werth chweil. Mae tri  
arbenigwr ar dwristiaeth  
gynaliadwy’n rhoi’r  
ffeithiau i ni am ddarparu  
profiadau arfordirol mawr  
ag effeithiau bach ar yr  
amgylchedd ym Mae  
Abertawe a Gŵŵyr.

ANTURIAETHAU
Na fyddant yn peryglu’r ddaear



Gallai diwrnod arferol i ni gynnwys  
dringo coed, cerfio ffyn, cynnau tân ac 
efallai adeiladu ffwrn bridd neu wal gerrig. 
Mae’n ffordd holistaidd iawn o fod yn yr 
awyr agored. Rydym yn gweithredu’n busnes 
o ddwy ganolfan ym mhenrhyn Gŵyr a 
adeiladom ein hunain, sy’n cynnwys yr holl 
dechnoleg adnewyddadwy orau. 
Rydym yn credu bod twristiaeth gynaliadwy 
yn ymwneud â sicrhau bod popeth rydym 
yn ei wneud yn cael effaith gadarnhaol ar yr 
amgylchedd. Mae gan bob un o’n hadeiladau 
doeau glaswellt fel eu bod yn cynyddu  
bioamrywiaeth, mae ein llwybrau wedi’u 
gwneud o gregyn cocos o ogledd Gŵyr, 
cynnyrch gwastraff rydym yn ei  
ailddefnyddio, mae ein hynni’n  
adnewyddadwy ac rydym yn adeiladu  
gan ddefnyddio deunyddiau naturiol o  
Gymru’n unig. 

Y tir islaw

Rydym am rannu Gŵyr â  
chynifer o bobl â phosib, gan  
hefyd ddiogelu’r hyn sy’n 
gwneud y lle mor arbennig. 
Mae’n ymagwedd at  
dwristiaeth sy’n creu  
manteision i ymwelwyr a’r  
gymuned leol. 

‘

’

O ddechrau drwy ddysgu sgiliau adeiladu 
cynaliadwy i bobl ddiamddiffyn, mae  
cwmni menter gymdeithasol Down to 
Earth wedi ehangu er mwyn darparu  
profiadau awyr agored nad ydynt yn  
niweidio’r amgylchedd i bawb. I sylfaenydd 
y cwmni, Mark McKenna, mae’n  
ymwneud â mynd yn ôl i fyd natur.
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I Andrew Price, perchennog a  
phrif hyfforddwr Dryad  
Bushcraft, Gŵyr yw’r  
amgylchedd perffaith ar  
gyfer dysgu sgiliau goroesi  
mewn ffordd gynaliadwy.

Rydym yn arbenigo mewn sgiliau crefft 
y goedwig a’r gwylltiroedd, sy’n cynnwys 
ymwybyddiaeth o natur, adnabod  
planhigion a chwilota.Rydym hefyd yn  
hyfforddi pobl wrth ddefnyddio  
offerynnau megis cyllyll, bwyelli a 
llifiau’n ddiogel, yn ogystal ag adeiladu 
cysgodfeydd, crefftau gwersylla a 
chynnau tân.
Rydym yn dueddol o osgoi ymagwedd 
rhy galed - mae’n well gennym  
fabwysiadu arddull mwy holistaidd,  
naturiol, a all apelio at bawb, ni waeth 
beth yw eu hoedran neu eu gallu.

Nid ydym yn ysbeilio popeth y 
gallwn ddod o hyd iddo, rydym 
yn dysgu am yr amgylchedd  
arfordirol a chymryd yr hyn y 
mae ei angen arnom yn unig,  
yn union fel y byddai ein  
cyndeidiau wedi’i wneud.

‘

’

Mae Gŵyr yn berffaith ar gyfer yr hyn  
rydym yn ei wneud. Mae gennym 
ddefnydd o goetir hynafol lle rydym yn 
dysgu technegau rheoli coetir  
traddodiadol megis creu siarcol a 
phrysgoedio. O’r fan honno, mae’n daith 
gerdded 20 munud i’r môr lle rydym yn 
cynnal cyrsiau ar gyfer chwilota’r  
glannau a bwydydd gwyllt - gwymon 
megis lafwr a letysen fôr a chregyn  
deuglawr megis cregyn gleision a 
chocos.

Gogoniant natur
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Mae Anturiaethau Arfordir Gŵyr yn 
cynnal teithiau cwch er mwyn adnabod 
byd natur o amgylch glannau’r penrhyn. 
Mae’r cyfarwyddwr, David Tonge, yn 
esbonio sut mae twristiaeth arfordirol a 
chadwraeth forol yn mynd law yn llaw.

Rydym yn gweithredu o Oxwich hyd at 
Ben Pyrod yn bennaf. Mae llawer iawn o 
fywyd gwyllt i’w weld ar y ffordd, o adar 
y môr yn nythu ar y clogwyni i forloi, 
dolffiniaid a llamidyddion yn y dŵr. Er 
mai twristiaeth yw ein prif ffocws, yn 
naturiol, rydym yn ystyriol o gadwraeth. 
‘Rydym yn gweithio gyda Sea Watch, 
sefydliad sy’n monitro pan fydd pobl 
yn adrodd am weld mamaliaid morol 
yng Nghymru. Mae gennym dabled sy’n 
cadw cofnod o’n lleoliad felly pan rydym 
yn gweld dolffin neu lamhidydd, gallwn 
gadw cofnod o’r hyn rydym wedi’i weld, 
y niferoedd ac yn y blaen. Mae’n ffordd 
newydd o gofnodi creaduriaid a welwyd 
ac mae’n caniatáu i ni ddarparu llawer  
o fanylion.

Mae llawer o’n staff yn  
fyfyrwyr bioleg môr sy’n  
cynnal prosiectau ar y cyd â 
gweithio gyda ni. Mae’n drefn 
sy’n gweithio’n dda iawn i bawb. 
Maent yn cael llawer o gyfleoedd 
i arsylwi bywyd gwyllt morol ac 
rydym yn cael pobl sydd  
wirioneddol yn poeni  
am y môr.

‘

’

Yn y gwyllt

Fel ein eco-arwyr, gallwch chi hefyd  
wneud eich rhan ar gyfer yr amgylchedd.  
Fel cam cyntaf, gadewch y car gartref.  
P’un a ydych yn teithio ar fws, trên, beic  
neu’n cerdded, mae digon o ffyrdd hwyl  
a chyfleus i archwilio’r ardal. Am  
wybodaeth ewch i  
swanseabaywithoutacar.co.uk

Byw’n wyrdd
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 /waterfrontmuseum   @the_waterfront 
amgueddfa.cymru  |  museum.wales
(029) 2057 3600

Bu môr-ladron yn codi braw ar forwyr 
am ganrifoedd – ond sut oedden 
nhw’n byw go iawn? Dewch i ddysgu 
mwy yn ein harddangosfa  
Môr-ladron: Mwy na Chwedlau.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

30 Mawrth –  
30 Medi 2018 

Pirates terrorised the high seas for 
centuries – but what was their life 
really like? Find out with our new 
exhibition Pirates: The Truth  
Behind the Tales.

National Waterfront Museum

30 March –  
30 September 2018

Rhan o Flwyddyn y Môr 2018 Part of 2018 Year of the Sea 

AM DDIMFREE

Gallwch ystyried aros ym mharc arobryn Greenways of Gower ar  
arfordir trawiadol Gŵyr! Rydym yn ffodus bod gennym forlin mor  
hardd ar garreg ein drws. O draethau tywodlyd hyfryd i greigiau garw,  
cildraethau ac atyniad hynafol Pen Pyrod, byddwch yn ei chael hi’n  
anodd dod o hyd i gyrchfan mwy delfrydol yn y DU!

www.greenwaysleisure.co.uk (01792 391203

Beth am fod yn berchen ar eich 
darn bach chi o baradwys neu 
wersylla o dan y sêr
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Mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu - Mawrth 2018

Bae Abertawe
Y Mwmbwls a Gŵyr

0                         4km

0             2 milltir

Y Faner Las a’r Wobr Glan Môr
Gwobr Baner Las y Marina
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Mae’r map hwn yn seiliedig ar ffotograffiaeth ddigidol 
gan NRSC Cyf. © Cyngor Abertawe 2018

Canolfan Chwaraeon Traeth a D ̂wr 360
Knab Rock



Daeth fy nghysylltiad cyntaf ag 
Abertawe drwy eiriau Dylan 
Thomas, a greodd ddarlun o 
dref gyffrous ar ymyl ‘long and 

splendid curving shore’. Roedd dociau 
Abertawe’n ddociau go iawn yn nyddiau 
Dylan. Pan ymwelais am y tro cyntaf, 
roeddent wedi’u trawsnewid yn farina 
newydd, yng nghysgod cerflun o’r bardd 
yn edrych yn eithaf syn oherwydd 

yr holl newidiadau.

Cyrhaeddodd Abertawe ei llawn oed yn 
ystod y chwyldro diwydiannol, pan oedd 
ei dociau’n llu o longau’n cario llwythi i 
leoliadau ar draws y byd.  
Copr oedd yr arbenigedd lleol, wedi’i 
doddi a’i allforio mewn meintiau mor 
fawr roedd Abertawe’n cael ei  
hadnabod fel ‘Copropolis’.

DŴRPŴER
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Mae’r cysylltiadau hynny â’r môr wedi’u 
hadnewyddu a’u hadfywio gyda chreu’r 
Ardal Forol a datblygiad y glannau yn 
SA1. Er mwyn cael y cyflwyniad gorau 
i bopeth, rwy’n argymell eich bod yn 
dechrau yn Amgueddfa Abertawe. 
Dyma amgueddfa hynaf Cymru, sy’n 
llawn olion od y byddwch yn disgwyl i’r 
fath le eu cynnwys, ac yn eu plith mae 
adran hudol ar berthynas barhaus  

Abertawe â’r môr. Hefyd, mae mewn 
lleoliad da er mwyn dechrau taith  
gerdded o amgylch y glannau  
hanesyddol, gan ymdrochi yn  
arddangosfeydd arnofiol yr amgueddfa 
- goleulong, bad tynnu a llong beilot - 
sydd wedi’u hangori yn y marina.

Yn agos at yr amgueddfa hynaf, mae 
amgueddfa fwyaf newydd Cymru.  
 

Mae’n sicr wedi llunio 
cymeriad a thynged 
Bae Abertawe, fel y mae 
Roger Thomas, awdur 
teithio, yn esbonio. 
‘Mae’r môr wrth wraidd 

pennod ar ôl pennod o hanes y 
ddinas. Mae enw’r ddinas yn  
cyfleu hynny...’



Mae Amgueddfa Genedlaethol y  
Glannau, y mae bariau a bwytai ar y 
ddwy ochr iddi, wedi’i lleoli mewn  
warws rhestredig wrth ochr y dociau 
sy’n gysylltiedig ag adeilad hynod  
fodern wedi’i wneud o lechi a  
gwydr. Mae’r lle arloesol hwn yn  
cyfuno’r gorffennol a’r dyfodol ag 
arddangosion technegol, ymarferol. 
Mae’n siŵr o fod ar flaen y gad yn ystod 
Blwyddyn y Môr Cymru. 

Fel mae arweinydd yr amgueddfa, Steph 
Mastoris, yn esbonio, ‘Mae rôl bwysig y 
môr yn ymddangos yn y mwyafrif o’r  
arddangosfeydd. Drwy gydol 2018 bydd 
yr amgueddfa’n gosod nifer o  
arddangosfeydd dros dro sy’n edrych 
ar wahanol agweddau ar dreftadaeth a 
bywyd morwrol Cymru. 

Bydd y themâu’n cynnwys y gwir am 
chwedlau’r môr-ladron Cymreig,  
porthladdoedd coll Cymru a gwaith ein 
gwasanaeth gwylwyr y glannau.’

 

Rwy’n deall yr hyn yr oedd yn ei ddweud, 
am fod Abertawe’n lle â sawl haen, 
mae’n becyn cyflawn, lle mae Cymru 
draddodiadol a chosmopolitan yn dod 
ynghyd yn gyfforddus.

Mae ei chanolfan siopa, er enghraifft, 
bron o fewn pellter cyffwrdd o’r traeth. 
Dyma le rwyf bob amser yn mynd wrth 
ymweld ag Abertawe, yn enwedig i 
farchnad hwyliog Abertawe. Yn  
llythrennol, mae blas y môr yn cael ei 
weini yn y farchnadfa hon o fwydydd 
ffres traddodiadol, lle mae cocos  
Penclawdd, bara lawr a physgod y dydd 
yn dwyn y sylw.

Mae cerdded ar hyd prom pum milltir 
‘Dinas Glannau Cymru’ hefyd yn  
hanfodol. O ystyried baeau, mae’n  
glasur, gyda thraeth eang sy’n  
diflannu’n rheolaidd bob dydd  
oherwydd amrediad llanw mawr o  
dros 10 metr, un o’r rhai uchaf yn y byd. 
Wrth gwrs, penrhyn Gŵyr yw ei  
gymydog, un o forliniau mwyaf  
trawiadol Prydain.

Mae afonydd a llynnoedd yn chwarae 
eu rhan ym Mlwyddyn y Môr Cymru 

Rhaid i fi gyfeirio yn ôl at  
Dylan Thomas (dim perthynas) 
am fwy o fewnwelediadau. ‘This 

sea-town was my world,’  
meddai .



hefyd. Gallwch fentro ar fordaith ar hyd 
Afon Tawe ar y Copper Jack o’r marina, 
gan fynd heibio tirnodau hanesyddol 
ar y ffordd. Mae’r dŵr ffres wrthi’n 
gweithio’n galed yn yr olwyn ddŵr sy’n 
troelli yng Nghanolfan Treftadaeth 
Gŵyr. Wedi’i hadeiladu’n wreiddiol i 
bweru melin ŷd o’r 12fed ganrif, dyma 
galon arddangosfa sy’n dod â hanes 
gwledig cyfoethog y penrhyn yn fyw 
unwaith eto. 

Os ydych chi, fel fi, yn hoff o ddod o hyd 
i leoedd cudd, yna dylech fynd i ymweld 
â Choed Cwm Penllergaer ar gyrion  
Abertawe. Mae pŵer dŵr yn amlwg 
yma, yn y dirwedd Fictoraidd atyniadol  
o raeadrau, gerddi, llynnoedd a  
choetiroedd.
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Mae Penllergaer yn crynhoi 
perthynas Bae Abertawe â phŵer 
dŵr yn daclus, pŵer sydd wedi 
dod â harddwch eithriadol i’w 

forlin a’i ddyfrffyrdd, yn ogystal 
ag ymdeimlad deinamig  

o bwrpas.



Mae Promenade View yn llety 
gwyliau 4*, sydd â lle i hyd at 8 
o bobl, wedi’i leoli ar lannau’r 

Mwbwls gyda golygfeydd godidog 
ar draws Bae Abertawe

(01792 360624 
enquiries@homefromhome.com 

promenadeview.co.uk

Ydych chi eisiau 
mynd i nofio, ond 
ddim eisiau 
mentro i’r môr,
os felly beth am 
fwrw i’r dwfn yn
ein pwll ni?

Mae gennym rywbeth 
i bawb o bob oed a 
gallu!

Am ragor o wybodaeth ffoniwch ni 
ar 01792 513 513, ewch i’n gwefan
www.walesnationalpoolswansea.co.uk 
neu dilynwch ni ar Facebook neu Twitter. swanseamuseum.co.uk

Free Entry  
Mynediad Am Ddim



DIGWYDDIAD 
COFFÁU YN CYNNWYS
GWRTHDARO, 
PROTEST, 
RHYDDIAETH
& PERFFORMIAD

A POWERFUL 
MEMORIAL
OF CONFLICT, 
PROTEST, PROSE & 
PERFORMANCE 

1918 - 25-29 | 09 | 2018

nawryrarwr.cymru
nowthehero.wales

Mae Nawr Yr Awr/Now The Hero gan Marc Rees yn profi ad 
theatrig i ymgolli ynddo a hwnnw’n tywys y gynulleidfa ar 
daith hynod drwy dair stori ryfel sy’n cydblethu; o hanes y 
Celtiaid, i’r Rhyfel Mawr, i’r gwrthdaro yn ein byd ni heddiw. 
Mae’r cynhyrchiad beiddgar yma yn dod â straeon rhyfel yn 
fyw, ond yn gwrthbwyso’r drasiedi â gobaith.

Marc Rees’ Nawr Yr Awr \ Now The Hero is an immersive 
theatrical experience that will take the audience on an 
extraordinary journey through three interweaving narratives 
of war; from Celtic history, the First World War, and today’s 
confl icts. This bold production brings the stories of war 
imaginatively to life, but counterpoints the tragic telling 
with hope.



Mae badau achub wedi 
bod yn y Mwmbwls ers 
1886. Mae Morwenna 
Stewart, aelod o griw’r 
RNLI, yn rhannu ei  
phrofiadau o gadw pobl 
yn ddiogel ym moroedd 
Bae Abertawe a Gŵyr

RNLI ACHUBWR  
BYWYD  
GO IAWN



Sut ddechreuoch chi weithio gyda’r 
RNLI? 
Rwyf i a fy ngŵr, Josh, wedi gweithio fel 
hyfforddwyr i Ymddiriedolaeth Outward 
Bound yn Aberdyfi. Roedd llawer o’r 
bobl buom yn gweithio gyda hwy hefyd 
yn gwirfoddoli yn yr orsaf bad achub 
leol, felly roedd yn ddilyniant naturiol ein 
bod ninnau’n cymryd rhan hefyd. Un o’r 
rhesymau dros astudio ym Mhrifysgol 
Abertawe oedd presenoldeb gorsaf y 
bad achub. Pan ddechreuais fy nghwrs, 
un o’r pethau cyntaf wnes i oedd dod 
yma.

Pa mor aml ydych chi’n cael eich 
galw allan? 
Rwyf wedi bod allan ar y cwch 28 o 
weithiau eleni. Yr haf yw’r cyfnod  
prysuraf pan geir mwy o ymwelwyr yma. 
Nid ydynt yn tueddu i adnabod yr ardal 
mor dda felly maent yn fwy tebygol o 
gael eu twyllo gan y llanw. Gallwn gael 
hyd at bedwar neu bum galwad yr  
wythnos, gyda thri neu bedwar ar y  
penwythnos yn unig. Rydym wedi 
lansio’n badau achub 100 o weithiau yn 
2017, gan ein gwneud ni’n un o’r  
gorsafoedd prysuraf yng Nghymru. 

ACHUBWR  
BYWYD  
GO IAWN

Beth yw diwrnod arferol i chi? 
Does dim math beth â diwrnod arferol. Mae adegau tawel 
a phrysur, gan ddibynnu ar y tymor, y tywydd a nifer yr  
ymwelwyr yn yr ardal. Rydym ni i gyd yn wirfoddolwyr, 
felly rydym yn mynd ati i weithio yn ôl yr arfer. Rwy’n 
gweithio gartref am ran o’r amser. Rydym wedi’n lleoli yn 
y Mwmbwls, dim ond ychydig funudau o’r orsaf, felly os 
bydd galwad, rwy’n beicio i lawr i’r orsaf. 
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Mae’n amlwg yn gofyn am  
ymrwymiad go iawn. Beth sy’n eich 
ysgogi i barhau i wneud hyn? 
Mae bod allan ar y cwch bob amser yn 
gyffrous ac mae’n teimlo’n dda gallu rhoi 
rhywbeth yn ôl i’r gymuned. Rwyf hefyd 
yn mwynhau’r hyfforddiant lle rydym yn 
cael y cyfle i weithio gyda gwahanol  
gychod a chyfarpar. Gofynnodd Josh i mi 
ei briodi yn ystod sesiwn hyfforddiant. 
Cefais fy nghodi i mewn i hofrennydd 
ac roedd yn aros amdanaf yn y cefn yn 
barod i ofyn i mi ei briodi.

Beth yw eich prif awgrymiadau  
diogelwch i ymwelwyr? 
Sicrhewch fod gennych dabl llanw. Nid 
yw’n anodd cael gafael ar un, ar bapur 
neu ar-lein. Gwiriwch amserau’r llanw a 
sut maent yn effeithio ar yr ardal rydych 
yn bwriadu ymweld â hi. Os ydych am 
fynd allan i’r môr, sicrhewch fod eich 
cwch wedi’i wirio a’i fod yn gweithio’n 
iawn. Yn bwysicaf oll, gwisgwch siaced 
achub.

I orffen, ble mae eich hoff leoedd i 
ymweld â hwy pan nad ydych allan 
ar y bad achub? 
Mae penrhyn Gŵyr yn cynnig popeth. 
Mae yna draethau godidog, cefn gwlad 
gwych, clogwyni, creigiau a morlin 
diddorol dros ben. Mae’n anodd dewis 
hoff leoliad. Pan rwyf allan yn mynd â’r 
ci am dro, rwy’n hoffi mynd i Southgate, 
ond os rwy’n mynd i syrffio barcut, 
does unman yn well na Rhosili. Rwy’n 
hoffi’r mynyddoedd hefyd, ond y peth 
gorau am fyw ger yr arfordir yw ei fod 
bob amser yn gyffrous, ni waeth beth 
yw’r tywydd. Mewn gwirionedd, os yw’n 
glawio ac mae’r gwynt yn gryf, gall hyn 
fod yn fwy o hwyl! Mae’r môr yn  
anrhagweladwy iawn, felly mae’n  
amhosib diflasu arno. 

Ariennir Sefydliad  
Cenedlaethol Brenhinol y  

Badau Achub gan gyfraniadau  
ac mae’n cael ei staffio bron  
yn llwyr gan wirfoddolwyr.  
I gael mwy o wybodaeth  

ac i gymryd rhan,  
ewch i rnli.org.uk

croesobaeabertawe.com36



(01792 234554 / 07904374696

info@piltonhouse2nr.plus.com   
www.piltonhousegower.com  

Bwthyn Edwardaidd hunanarlwyo 
arobryn llawn cymeriad i deuluoedd 
sy’n croesawu cŵn yn Newton ym 

mhenrhyn hyfryd Gŵyr.

pilton house  
gower

 

Gan fod The Cliff/Y dafliad carreg o’r 
môr, beth am ddod i ddathlu blwyddyn y 
môr gyda ni?

Ymunwch â ni ar gyfer dydd Gwener pysgod 
perffaith… ddydd Gwener cyntaf y mis rhwng 
mis Mai a mis Medi. Gadewch i Colin a’r tîm 
goginio gwledd o bysgod ffres o’r môr i chi, gan 
ddefnyddio danteithion lleol a thymhorol i dynnu 
dŵr o’ch dannedd. Ffoniwch Y Clogwyn i gadw lle 
ar 01792 399030.

Lleol a ffres 
Bwyd blasus...

ORIAU AGOR 

CINIO 
Drwy’r wythnos rhwng 12.00pm a 2.30pm

TE PRYNHAWN 
Drwy’r wythnos rhwng 12.00pm a 4.00pm

BWYDLEN GYDA’R HWYR A PHRYDAU YSGAFN 
O 6.00pm nos Fercher i nos Sadwrn

Cofiwch… gallwch ddod am goffi a chacen tan 
9pm, nos Fercher i nos Sadwrn!

I gadw lle  Ffoniwch: 01792 399030 
                  E-bostiwch: reservations@the-cliff.co.uk  

The Cliff Adverts –Feb18.indd   12 16/03/2018   12:29

Ar agor bob dydd ( 01792 365200 
www.mumbles-pier.co.uk  

• Pethau difyr a bowlio
• Traeth preifat
• Siopau

• Beach Hut Café
• Bwyty Pysgod a  
  Sglodion

‘Yn Creu Atgofion ers 1898…’



12 Ebrill  Man Engine, lleoliadau amrywiol yn Abertawe
27 - 29 Ebr  Gŵyl Cwrw Almaenaidd Abertawe 2018, Parc yr Amgueddfa
1 - 31 Mai  Gerddi Clun yn eu Blodau, Gerddi Clun
5 - 6 Mai  Gŵyl Caws a Seidr, Canolfan Treftadaeth Gŵyr
26 - 27 Mai  Y Penwythnos Mwyaf gan y BBC, Parc Singleton 
27 -28 Mai  Gŵyl Fwyd Gŵyr, Canolfan Treftadaeth Gŵyr
2 - 10 Meh  Gŵyl Gerdded Gŵyr
14 - 17 Meh  Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 
23 Mehefin  The Killers, Stadiwm Liberty
24 Mehefin  Hanner Marathon Abertawe JCP
30 Meh - 1 Gorff Sioe Awyr Cymru, Bae Abertawe
2 - 14 Gorff  Gŵyl Gŵyr
7 Gorffennaf  Little Mix, Stadiwm Liberty
19 Gorffennaf  Theatr Awyr Agored yng Nghastell Ystumllwynarth:  
   A Midsummer Night’s Dream
25 - 29 Gorff  Gŵyl Cerfluniau Traeth, traethau amrywiol  
   ym Mae Abertawe
28 Gorffennaf  Diwrnod Dreigiau a Daeargelloedd, Castell Ystumllwynarth
28 Gorff - 5 Awst Wythnos y Môr-ladron, Canolfan Treftadaeth Gŵyr
1 - 31 Awst  Y Gerddi Botaneg yn eu Blodau, Parc Singleton
5 Awst   Ras Rafftiau’r Mwmbwls

Digwyddiadau

croesobaeabertawe.com/digwyddiadau38

GWANWYN A HAF 2018

WEDI’U GWERTHU



5 Awst   Sioe Gŵyr
8 Awst   Sioe Deithiol Moroedd Byw Cymru,  
   Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 - 24 Awst  Gŵyl Bwytho Abertawe, lleoliadau amrywiol
18 - 25 Awst  Gŵyl Feicio Gŵyr
23 - 25 Awst  Gŵyl Gwrw CAMRA 

12 - 13 Medi  Luna Cinema, Castell Ystumllwynarth
15 Medi  Diwrnod Roald Dahl, Amgueddfa  
   Genedlaethol y Glannau
16 Medi  10k Bae Abertawe Admiral
22 Medi - 6 Hyd Gŵyl Ryngwladol Abertawe
25- 29 Medi  Nawr yr Arwr, profiad theatraidd o  
   Fae Abertawe i Neuadd Brangwyn
29 Medi  Treiathlon y Mwmbwls
16 Rhagfyr  Y Meseia gan Handel,  
   Neuadd Brangwyn
23 Rhagfyr  Y Nadolig yng Ngolau Cannwyll,  
   Neuadd Brangwyn
Diwedd Tachwedd -  Y Nadolig yn Abertawe a  
Ionawr   Gwledd y Gaeaf ar y Glannau 

Mae’r holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg

HYDREF A GAEAF 2018 / 19



 #HWYLBAEABERTAWE

FFORDD ORAU  
I FWYNHAU

10 Mae Blwyddyn y Môr yn sicr yn cynnig cyfle da i ymgolli’n llwyr yn rhywbeth.  Dewch i roi cynnig ar badlo bwrdd ar eich traed - mae’n boblogaidd iawn ac mae’n hawdd rhoi cynnig arno.  Mae syrffio’n weithgaredd i bawb ac nid i The Beach Boys yn unig, ac os ydych chi’n ceisio ennill parch ar y traeth, bydd arfordiro’n rhoi’r hawl i chi frolio!

Trwy fynd  yn y dŵr 1

Dewch i weld y môr o safbwynt  gwahanol trwy fynd ar daith ar gwch i fwynhau’r morlin a’r hyn sydd ganddo i’w gynnig, gan gynnwys adar, morloi, llamidyddion, ogofâu a thraethau dirgel bychain. Ffordd ffres (mewn mwy nag un ystyr!) i weld ein harfordir!

O’r môr4

Mae digon o ddewis, gan gynnwys Maen Ceti, sef colomendy canoloesol sy’n rhan o glogwyn, bedd cawr a  phentir sy’n tybio ei fod yn ddraig –  gallwch ei glywed yn rhuo yn ystod tywydd stormus.

Trwy archwilio’r chwedlau

3Gyda chocos a bara lawr ffres (gwymon 

yw ef, ac mae mor flasus â chig moch!) o 

Farchnad Abertawe, hufen-iâ o’r  

Mwmbwls (treftadaeth Gymreig-Eidalaidd 

berffaith) a chyfleoedd gwych i fwyta  

wrth edrych ar olygfeydd glan môr  

gogoneddus o Fae Abertawe.

Trwy flasu 
bwyd y môr2

Gyda dwy theatr yng nghanol y ddinas, 

mae bob amser ddrama ar gael yn rhywle! 

Gallwch ddysgu am y bardd drygionus 

Dylan Thomas trwy weld yr arddangosfa 

‘Dwlu ar y Geiriau’ unigryw yng  

Nghanolfan Dylan Thomas ac yna mynd i 

Uplands er mwyn teithio nôl mewn amser 

a chael cip ar ei gartref teuluol.  

Trwy  
gyfnewid 
diwylliannol5

croesobaeabertawe.com40



Boed o glogwyn creigiog, murflychau castell canoloesol neu o frig y bwyty talaf yng Nghymru - mae gan y  golygfeydd un peth yn gyffredin - mae pob un ohonynt yn eithriadol o brydferth! 
#HwylBaeAbertawe

Trwy weld yr ardal 
o’n safbwynt ni 10

Ewch ar anturiaethau i benrhyn Gŵyr a 

dysgwch sut i oroesi yn yr awyr agored! 

Mwynhewch wyliau gwersylla mewn 

lleoliad lle mae’r traeth y tu allan i’ch 

pabell ac mae golygfeydd ysblennydd 

o benrhyn Gŵyr o’ch cwmpas. (Mae 

gwersylla crand hefyd ar gael i’r rheiny 

sy’n ffafrio cael eu maldodi yn yr awyr 

agored.)

Trwy fod  
yn wyllt

6

Byddai Chris a Michaela wrth eu boddau 

yn Abertawe! Gyda 10 o Warchodfeydd 

Natur, 22 o Warchodfeydd Ymddiried-

olaeth Natur a Gwarchodfa RSPB hefyd! 

Heb sôn am yr amrywiaeth o gynefinoedd 

gwahanol – o gorsydd i dwyni tywod a 

rhostiroedd. Os ydym yn gwerthfawrogi’n 

treftadaeth naturiol yn awr, bydd ar gael o 

hyd yn y dyfodol. 

Trwy fwynhau 
bywyd natur 9

Gydag amrywiaeth o lwybrau cerdded, mae yna rhywbeth at ddant pawb; o lonydd gwledig a thraethau hudolus i lwybrau ar glogwyni a llwybrau coediog. P’un a ydych am fynd am dro cyflym am hanner awr neu lenwi’ch wythnos â llwybrau cerdded gwahanol, mae’r cyfan ar gael i chi, mae’n dda i chi ac mae am ddim! 

Trwy  
ddefnyddio’ch 
traed 7

Ydych chi’n rhan o dîm Swift neu Sheeran? Dewch i un o ddigwyddiadau cerddorol mwyaf y DU sydd ar y ffordd i Abertawe ym mis Mai, neu beth am wylio awyrennau ymladd yn hedfan yn fry dros Fae Abertawe? Neu dewch i fod yn rhan o berfformiad dan do ac awyr agored enfawr sy’n dathlu arwyr y gorffennol a’r presennol ym mis Medi.

Trwy fynd i 
ddigwyddiadau cyffrous

8



Fel Ardal y Llynnoedd i Wordsworth, 
mae Gŵyr yn ysbrydoliaeth i feirdd - yn 
fwyaf nodedig, wrth gwrs, y llanc lleol 
Dylan Thomas a ddisgrifiodd benrhyn 
Gŵyr fel un o’r darnau arfordirol hyfrytaf 
ym Mhrydain.
Mae Ardal o Harddwch Naturiol  
Eithriadol gyntaf Prydain hefyd yn  
ysbrydoli arlunwyr a ffotograffwyr. 
Moroedd stormus Rhosili, cyfuniad 
perffaith o dywod, môr a thir Bae y Tri 
Chlogwyn a morfeydd a gwelyau cocos 
iasol Penclawdd - dyma rai o’r  
delweddau atgofus niferus o’r penrhyn 
a’u cofnodwyd yn ddigidol ac ar gynfas. 
Mae tywodydd Gŵyr fel cynfas i  
artistiaid traethau. Yn ogystal ag 
adeiladu eich cestyll tywod eich hun, 
gallwch gael awgrymiadau gan  

arbenigwyr drwy gadw llygad am  
ddigwyddiadau cerfluniau tywod a  
gynhelir ar draws y penrhyn.
Bydd y rheiny sy’n chwilio am  
ddeunyddiau crai ar y traeth er mwyn 
creu celf forol wrth eu boddau.Ceir broc 
wedi’i wynnu a’i lyfnu gan halen y môr, 
cregyn môr llawn lliwiau a phob math o 
froc môr diddorol ym maeau’r penrhyn 
(ewch i lan Rhosili, sy’n wynebu’r  
Iwerydd, am yr eitemau mwyaf 
anarferol). Gallwch ddefnyddio’ch 
trysorau i greu darnau unigryw â blas go 
iawn y môr - er efallai byddwch am  
ymweld ag orielau lleol cyn hynny am 
ysbrydoliaeth a syniadau. 

DIWYLLIANTGlanmôr
Y môr yw enaid Bae Abertawe a Gŵyr.  
Mae’r arfordir yn dylanwadu, yn ysbrydoli  
ac yn llywio popeth sy’n digwydd yma,  
o gelf i chwaraeon dŵr.

Chwarae’n Ddiogel! Gweler tudalen 52



Glanmôr

Mae’r bobl leol yn ffodus bod traethau 
tywodlyd Bae Abertawe ar garreg eu 
drws - yn ogystal â chyfleuster  
Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 ger  
y bae, sef ganolfan arloesol  
sy’n arbenigo mewn  
gweithgareddau dŵr megis  
syrffio barcut, caiacio a phadlo  
bwrdd ar eich traed.
 

...Dilynwch ein Llwybr Cerfluniau 
Traeth ar hyd Llwybr Arfordir Gŵyr 
(gweler tudalen 49)

RYDYM WEDI’N HYSBRYDOLI GAN 
FLWYDDYN Y MÔR...

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, orielau a 
gweithgareddau, ewch i croesobaeabertawe.com

Y rhestr fer

43croesobaeabertawe.comChwarae’n Ddiogel! Gweler tudalen 52



Bydd syrffwyr gwerth eu halen yn  
ymwybodol bod Bae Abertawe a Gŵyr wedi 
bod wrth wraidd y diwylliant syrffio yn y 
DU ers i’r gamp ddod yn boblogaidd yma 
yn y 1960au. Mae Peter ‘PJ’ Jones, syrffiwr 
o Langynydd a chyn-bencampwr Ewrop a 
Phrydain, wedi bod yma ers y cychwyn  
cyntaf a dechreuodd ei yrfa ar lannau Gŵyr

Mae PJ yn dal i syrffio bob dydd ac mae’n 
rheoli’r siop syrffio leol. Mae wedi dod 
yn gyrchfan hynod boblogaidd i syrffwyr, 
sy’n cynnig gwybodaeth ychwanegol am y 
lleoedd gorau i syrffio ac adroddiadau  
dyddiol am y tonnau. Mae syrffio’n rhedeg 
yn y teulu. Mae mab PJ, James, nawr yn 
rheoli ysgol syrffio Ffederasiwn Syrffio 
Cymru ar draeth Llangynydd, gan ddarparu 
hyfforddiant i ddechreuwyr a rhai sy’n fwy 
profiadol.

Nid oes angen i chi fynd i’r dŵr er mwyn 
ymdrochi’ch hunan yn awyrgylch y traeth 
lleol. Mae rhai o’r profiadau gorau’n  
digwydd ar dir sych, yn enwedig o ystyried 
picniciau a barbeciws (pam bod bwyd bob 
amser yn blasu’n well yn yr awyr agored?). 
Fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae lleoedd 
i fwyta picniciau ym mhob man, ond os 
ydych chi am gael profiad o fwyta un mewn 
lle arbennig, ewch am Fae y Tri Chlogwyn.  
 

‘Rwy’n cofio padlo allan i’r riff oddi ar 
Langland,’ meddai , wrth ddisgrifio ei dro 
cyntaf ar y bwrdd. ‘Sefais, a newidiodd fy 
mywyd yr eiliad honno. Rwy’n teimlo bod 

syrffio’n rhan ohonof.’ 

croesobaeabertawe.com44



Fe’i henwyd yn ddiweddar fel y lleoliad 
gorau i gael picnic yn y DU. 
Mae’r arfordir hefyd yn lleoliad i wyliau 
a digwyddiadau megis Sioe Awyr Cymru 
(30 Mehefin - 1 Gorffennaf). Mae’n 
ddigwyddiad enfawr arbennig sy’n denu 
250,000 o bobl i ehangder Bae  
Abertawe, sy’n troi’n amffitheatr awyrol 
ar gyfer arddangosfeydd erobatig y Red 
Arrows a hediadau gan gannoedd o 
awyrennau hanesyddol a hen. Ar gyfer 
rhywbeth sydd ychydig yn ddistawach, 

mae Gŵyl Gŵyr yn trawsnewid eglwysi 
hanesyddol y penrhyn yn lleoliadau  
cysurus ar gyfer cerddoriaeth glasurol 
am bythefnos bob mis Gorffennaf.



Mae’r llyfryn hwn yn llawn gwybodaeth am 
syniadau gorau Bae Abertawe am ddiwrnod 
mas gwych, o’n hatyniadau anhygoel a’n 
gweithgareddau gwych i ddod o hyd i baradwys 
i’r rhai sy’n dwlu ar fwyd yn ein bwytai a’n caffis.  
O gelf i gaiacio - mynnwch gip ar y llyfryn hwn!

Mae’r tri arweinlyfr ar gael ar draws Bae 
Abertawe ac o Fannau Gwybodaeth i  
Ymwelwyr, gweler tudalen 51.croesobaeabertawe.com46

ar gyfer eich bag traeth  
neu sach deithio....

pheth hanfodol  
i’r gwyliau

Dyma lyfryn hynod ddefnyddiol am draethau’r 
ardal! Mae’n cynnwys rhestr angenrheidiol 
o’n baeau a’n traethau trawiadol; ynghyd â’r 
wybodaeth hollbwysig am fynediad iddynt, 
achubwyr bywyd ac a ydynt yn croesawu 
cŵn..

Traethau
croesobaeabertawe.com
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Pethau i’w 
Gwneud
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Mae’r arweiniad hwn yn agor i ddatgelu 
map manwl o lwybr yr arfordir a nifer o 
lwybrau cerdded eraill ym mhenrhyn Gŵyr, 
ynghyd â rhai awgrymiadau defnyddiol i 
wneud yn fawr o’ch taith gerdded.

Llwybr Arfordir Gŵyr

20
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Gydag un o draethau harddaf 
Cymru ar ein carreg drws, nid oes 
un man gwell i ddathlu Blwyddyn 
y Môr nag yng Ngwesty Oxwich 
Bay. P’un a ydych chi’n chwilio am 
encilfa arfordirol gyda golygfeydd 
syfrdanol, lleoliad mis mêl byr 
rhamantus, neu rywle i ddathlu 
achlysuron arbennig gyda theulu 
a ffrindiau, rydym ni’n gwneud 
popeth o fewn ein gallu i wneud 
eich ymweliad yn un i’w gofio.

With one of Wales’ most beautiful 
beaches right on our doorstep, 
there really is no place better to 
celebrate the Year of the Sea than 
at the Oxwich Bay Hotel. Whether 
you’re looking for a coastal 
retreat with breath-taking views, 
a romantic mini-moon location 
or a place to celebrate special 
occasions with family and friends, 
we go above and beyond to make 
your visit one to remember.

01792 390 329
www.oxwichbayhotel.co.uk

DIANC 
I’R ARFORDIR

ESCAPE
TO THE COAST



Ennill
Os felly, dyma’ch cyfle! 
Atebwch 3 chwestiwn syml yn croesobaeabertawe.com/ENNILL am gyfle i  
ennill £500 tuag at wyliau ym Mae Abertawe. Gallwch wedyn benderfynu lle i 
aros a beth i’w wneud pan fyddwch chi yma. Mae dewis helaeth o bethau i’w 
gwneud yn croesobaeabertawe.com 
 
Y cwestiynau yw:
1. Pa ddau draeth o’n traethau prydferth sydd ar restr TripAdvisor o ddeg   
 traeth gorau’r DU?
a. Baeau Caswell a Langland
b. Baeau Porth Einon ac Abertawe
c. Baeau Rhosili a’r Tri Chlogwyn
2. Pa gyflwynydd BBC Countryside sy’n gwersylla’n rheolaidd ym  
 Mae Abertawe?
a. John Craven
b. Sean Fletcher
c. Ellie Harrison
3. Pa ben-blwydd y bydd Gwobr Y Faner Las yn ei dathlu eleni?
a. 30 mlynedd
b. 10 mlynedd
c. 25 mlynedd

A ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i ddod yma? Neu, a ydych chi  
eisoes yma ar eich gwyliau ac wedi penderfynu dychwelyd i roi 
cynnig ar rywbeth newydd?

yn#HwylBaeAbertawe!

penwythnos i  
fwynhau eich hun

48

Pssst! Dyma gliw i chi. Byddai’n fantais i chi  
ddarllen y cylchgrawn hwn!
Rydym yn trin diogelu data o ddifrif. Am restr  
lawn o’n telerau ac amodau, ewch i  
croesobaeabertawe.com/telerau.

#HwylBaeAberta
w

e



yn#HwylBaeAbertawe!

penwythnos i  
fwynhau eich hun

Pssst! Dyma gliw i chi. Byddai’n fantais i chi  
ddarllen y cylchgrawn hwn!
Rydym yn trin diogelu data o ddifrif. Am restr  
lawn o’n telerau ac amodau, ewch i  
croesobaeabertawe.com/telerau.

Sculpture on the Coast - a special trail along 
the Gower coast path

Cerflun ar y prosiect arfordir - llwybr  
cerfluniau arbennig ar hyd llwybr arfordir Gwyr

INSPIRED BY THE  
2018 THEME YEAR OF THE SEA  

YSBRYDOLWYD GAN THEMA 2018  
SEF BLWYDDYN Y MÔR

Beach Sculpture  
Festival July 2018  
Gŵ yl Cerfluniau  
Traeth Gorffennaf 2018

Beaches / Traethau
25/07/18 - Caswell 
26/07/18 - Oxwich 
27/07/18 - Port Eynon 
28/07/18 - Bracelet  
29/07/18 - Blackpill  
(by Lido/ger y Lido)

www.artandeducationbythesea.co.uk  

Limeslade Bay 
Bae Limeslade

Horton Caswell Bay 
Bae Caswell

Three Cliffs Bay 
Bae’r Tri Chlogwyn

Rhossili Bay 
Bae Rhosili



Os ydych wedi cael eich ysbrydoli 
gan ein cylchgrawn Bae Abertawe 
ac am wybod pam, sut a ble – yn 
y fan a’r lle – mae gan wefan 
croesobaeabertawe.com yr holl 
wybodaeth y mae ei hangen 
arnoch neu ewch i un o’n Mannau 
Gwybodaeth i Ymwelwyr a chodi 
copi o un o’n harweinlyfrau.

Mae’r cyfan yma.  

Yn gyntaf, ble i aros? Rhywle i orffwys 
ar ôl cyffro’r dydd - o wersylla yng  
nghefn gwlad a bythynnod clyd, i  
westai canol y ddinas ger y môr -  
mae digon o ddewis.  

Awydd bwyd? Bydd angen digon o egni arnoch ar  
gyfer eich anturiaethau glan môr, felly ewch i un o’n caffis a’n bwytai.   
O fwyd môr lleol i hufen iâ godidog.

Y prif ddigwyddiad - dewiswch rhwng diwrnod diwylliannol ar y tir a sblashio 
llawn hwyl yn y môr neu wrth ei ymyl. Mae ein rhestr o bethau i’w gwneud 
bron mor hir â Llwybr Arfordir Gŵyr (bron!)

@baeabertawe  #HwylBaeAbertawe

CroesoBaeAbertawe.com 



Amserlenni Byrion 

Gormod o wybodaeth? Dim problem, mae gennym gynllun - sawl un mewn 
gwirionedd!  Rydym wedi gwneud y gwaith caled ar eich rhan ac eisoes wedi 
datblygu nifer o amserlenni byrion ar eich cyfer.  Rydym wedi  
ymchwilio iddynt ac maent yn barod i fynd. Rhowch ddau neu dri ynghyd ac 
mae gennych seibiant byr wedi’i drefnu heb dreulio oriau ar-lein yn ymchwilio.   
 
Mae mor hawdd!
1. Ewch i croesobaeabertawe.com/rhestraubyrion
2. Dewiswch ddiwrnod allan (neu ddau neu dri) i ddiwallu eich anghenion
3. Cysylltwch â’r busnesau i drefnu eich gweithgareddau, prydau a llety a  
 gallwch edrych ymlaen at eich seibiant byr
Byddwch wedi cadw lle mewn chwinciad!

Pan fyddwch allan yn y caeau (neu ar y môr, neu yn y 
ddinas) - efallai bydd angen ychydig o wybodaeth leol 
arnoch, a bydd ein Mannau Gwybodaeth i Ymwelwyr yn 
gallu eich helpu. 

Am restr o Fannau Gwybodaeth i Ymwelwyr,  
ewch i www.croesobaeabertawe.com/PGY 
neu chiliwch am yr    oren.

51croesobaeabertawe.com

Mannau Gwybodaeth i Ymwelwyr
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Chwarae’n Ddiogel!  
Beth bynnag y byddwch yn ei wneud a ble bynnag y 
byddwch yn ei wneud, sicrhewch fod yr amodau’n 
ddiogel a bod gennych y cyfarpar cywir.  Os ydych yn 
newydd i’r gweithgaredd neu’n amhrofiadol,  
defnyddiwch weithredwr achrededig (lle y bo’n briodol, 
mae’r holl weithredwyr yn y llyfryn hwn wedi cyflawni’r 
achrediad gweithgareddau priodol). 
Os ydych yn cymryd rhan mewn gweithgaredd yn 
y môr neu ger y draethlin, cadwch lygad ar y llanw, 
oherwydd gall droi’n gyflym iawn yma; yn enwedig ym 
Mae’r Tri Chlogwyn, Burry Holms a sarn Pen Pyrod 
(gall Canolfan Gwylio’r Glannau yn Rhosili eich helpu 
chi i gynllunio’ch taith yn ddiogel). Os ydych yn syrffio 
yn Llangynydd, gwyliwch rhag llongddrylliadau pan 
fo’r llanw’n isel. 
Argymhellir eich bod chi’n cadw llygad ar blant bob 
amser ac yn nofio ar draeth y mae achubwr bywyd 
ei oruchwylio. Os rydych yn gweld rhywun mewn 
trafferthion, peidiwch â cheisio mynd i mewn i’r dŵr 
eich hun; ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y 
Glannau.
Yn olaf, cofiwch eich eli haul.  
Dyna ni- nawr ewch i gael hwyl! 

Ni all Dinas a Sir Abertawe sicrhau cywirdeb yr  
wybodaeth yn y cylchgrawn hwn ac nid yw’n derbyn  
cyfrifoldeb am unrhyw wall neu gamgyflead,  
atebolrwydd am golled, siomedigaeth, esgeulustod 
na difrod arall a achoswyd oherwydd dibyniaeth ar 
yr wybodaeth a geir yn y cylchgrawn hwn oni bai yr 
achoswyd gan weithred esgeulus neu hepgoriad gan  
y cyngor. 
Gwiriwch a chadarnhewch yr holl fanylion cyn  
cadw lle neu deithio.
Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael mewn  
fformatau amgen, ewch i  
tourism.team@abertawe.gov.uk N50%
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