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Rhifyn antur 
arbennig
Blwyddyn Antur Cymru 
yw 2016. Yn y rhifyn 
arbennig hwn o Gorau 
Cymru, edrychwn ar sut y 
gall busnesau twristiaeth 
o bob math a maint fynd 
ati i helpu eu hymwelwyr 
i gamu allan o’u bywydau 
bob-dydd – a rhoi cynnig 
ar rywbeth gwirioneddol 
wahanol.

Ni all Croeso Cymru warantu bod y wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn yn gywir 
nac yn ddibynadwy, ac ni dderbyniwn ddim cyfrifoldeb am unrhyw wall, 
diffyg neu gamliwiad. I’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith, gwadir 
pob atebolrwydd am golled, siom, esgeulustod neu niwed arall a achosir gan 
ddibyniaeth ar y wybodaeth a geir yn y llyfryn hwn. Mae pob gwefan a restrir 
wedi’i gwirio ar adeg mynd i’r wasg. Ond ni ellir dal Croeso Cymru’n gyfrifol am 
unrhyw newid yng nghynnwys y gwefannau hyn. Dylech wirio unrhyw fanylion a 
gwybodaeth gyda’r busnes dan sylw cyn cadarnhau cais am le. Cedwir pob hawl. 
Ni ddylid atgynhyrchu unrhyw ddeunydd a geir yn y cyhoeddiad hwn mewn 
unrhyw ffurf heb ganiatâd perchnogion yr hawlfraint – cysyllter â Croeso Cymru. 
Nid barn Croeso Cymru o reidrwydd yw pob barn a fynegir yn Gorau Cymru.

Galwad y Cynghorydd

Ymlaciwch. Does dim 
i boeni am ymweliad 
gan Gynghorydd 
Ansawdd Croeso Cymru 
Jackie Saunders – mae 
hi yma i helpu.

Tipyn o bry’

Mae gan Dr Sarah Beynon 
feddwl y byd o bryfed – ond 
mae hi’n credu y dylem eu 
bwyta er lles y blaned.

Synnwyr o antur

Mae’r teithiwr byd Bear 
Grylls yn gwybod ble i 
fynd am antur: “Cymru 
yw man cychwyn yr 
antur yn 2016,” meddai.

Braf efo’r babi

O fuddsoddi ychydig mewn 
cyfleusterau i blant gall eich 
busnes fanteisio ar bŵer 
plagio.

Mae’n bryd anelu’n uchel

Mae angen i fusnesau 
twristiaeth yng Nghymru 
gydweithio i sicrhau 
mwy fyth o lwyddiant 
i ddiwydiant sy’n 
werth £5 biliwn.
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Trydar a hwtian

Gall trin cyfryngau 
cymdeithasol deimlo 
fel swydd amser llawn 
ond bydd teclyn digidol 
rhad ac am ddim yn eich 
helpu i reoli’ch trydar 
yn fwy effeithiol.

30
Blas o’r môr 

Mae Dylan’s yng Nghricieth 
yn rhan o genhedlaeth 
newydd o fwytai 
cyrchfannol sy’n anelu at 
frigo ton twristiaeth bwyd.

24
Mynd yr ail filltir

Pa mor bell yn union 
ddylech chi fynd i roi 
croeso cynnes Cymreig? 
Fe fuon ni’n holi’r 
goreuon yn y busnes.

36

Golau, camera, action!

Fideo yw 80% o’r holl 
draffig ar y we erbyn hyn 
– felly hwyrach ei bod yn 
hen bryd i chi serennu 
yn eich ffilm eich hun.

Antur dan y sêr 

Glampio – gwersylla 
moethus heb yr angen 
i godi’ch pabell a herio’r 
elfennau – ac efallai mai 
dyma’r union ffordd 
i chi arallgyfeirio.

Straeon yr annisgwyl

Does dim llawer o bobl yn 
gwybod hyn – ond Cymro 
oedd Roald Dahl. Mae 
Caerdydd yn helpu’r byd i 
ddathlu ei ganmlwyddiant.
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“Dathliad yw 
Blwyddyn 
Antur 2016 o’r 
holl bethau 
anhygoel sy’n 
digwydd yng 
Nghymru.
Nid mater o 
roi tic mewn 
blwch i nodi 
eich bod wedi 
gwneud hyn 
neu’r llall, 
ond o fynd â 
phobl ar daith.
” 
Andy Middleton, Grŵp TYF
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Bear Grylls, arbenigwr goroesi

“Cymru yw’r man cychwyn 
ar gyfer antur yn 2016.
” 
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Synnwyr o antur. Mae Blwyddyn Antur Cymru 
yn 2016 yn addo gweithgareddau llawn cyffro 
ac atyniadau gyda’r gorau yn y byd. Ond nid 
adrenalin gydag A fawr yw’r cyfan.

Yn anturiaethwr, yn gyn-filwr gyda 
Lluoedd Arfog Arbennig Prydain ac 
yn Brif Sgowt ieuengaf erioed, y gwrol 
ryfelwr eithaf yw Bear Grylls. Felly pan 
ddywed “Cymru yw’r man cychwyn 
ar gyfer antur yn 2016”, mae’n rhaid 
gwrando.

“Wrth dreulio amser yn gwneud rhywbeth 
gwirioneddol wahanol a herio’i hun gall 
rhywun weld yn iawn o ba radd y bo’i 
wreiddyn,” medd Bear. “Rydw i wedi cael 
profiadau anhygoel yng Nghymru gyda 
fy Academi Goroesi; mae tir gwyllt, hardd 
a gerwin Cymru’n berffaith ar gyfer pob 
math o weithgareddau ac anturiaethau.”

Dyna pam y mae wrth ei fodd o gael 
bod yn llysgennad dros Flwyddyn Antur 
Cymru yn 2016, ynghyd â’r cyn-arwr rygbi 
a’r anturiaethwr awyr agored Richard 
Parks a’r selogion campau eithafol Lowri 
Morgan, Tori James a Maria Leijerstam. 
Dyma ymgyrch newydd sbon i hyrwyddo 
Cymru fel prif leoliad twristiaeth antur y 
byd, a’r gyntaf o dair blwyddyn thematig, 
a ddilynir gan Flwyddyn yr Anfarwolion 
yn 2017 a Blwyddyn y Môr yn 2018. 
Y bwriad yw sbarduno pobl Cymru, 
rhoi hwb i’r diwydiant twristiaeth ac 
ysbrydoli marchnadoedd targed i feddwl 
yn wahanol – a dod i Gymru nawr.

Mae’n amserol cael Blwyddyn Antur nawr, 
a Chymru bellach yn gartref i atyniadau 
eiconig fel Zip World, Bounce Below, 
Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd 
a Surf Snowdonia, sydd wedi addo dod yn 
ôl yn fwy ac yn well nag erioed yn 2016. 
Mae’r beicio mynydd yma o safon gystal ag 
unman yn y byd. Llwybr Arfordir Cymru, 
yn 870 milltir o hyd, yw’r llwybr parhaus 
hiraf ar hyd arfordir unrhyw genedl.

Mae twristiaeth antur eisoes yn cyfrif am 
ddegfed rhan o holl dwristiaeth Cymru, 
yn ôl Paul Donovan o Sefydliad Twristiaeth 
Antur Cymru (WATO). Mae’n werth £481 
miliwn y flwyddyn i’r economi – ac mae’n 
dal i dyfu. Diolch i ddull achredu newydd 
a ddatblygwyd gan WATO a Croeso 
Cymru, gall ymwelwyr ddewis cwmnïau 
antur ar sail eu gallu i sicrhau ymarfer 
diogel ac effeithiol. Mae cannoedd o 
ddarparwyr ysbrydoledig wedi ymuno â’r 
drefn achredu ar wefan Croeso Cymru.

“Nod y Flwyddyn Antur yw cael pobl i 
gamu allan o’u hawddfyd clyd ac i mewn 
i fyd anturiaeth,” medd Paul. Does dim 
rhaid i hyn olygu profi terfynau eich gallu 
corfforol. Gwylio codiad yr haul ar eich hoff 
fynydd, marchogaeth ar draeth, cysgu dan 
y sêr: mae hyn oll a mwy yn digwydd dan yr 
hashnodau #AnturCymru a #GwladGwlad.

Yn ystod calendr llawn dop o 
ddigwyddiadau yn 2016 caiff plant 
wahoddiad i feddiannu cestyll, 
amgueddfeydd ac abatai a chysgu ynddyn 
nhw, caiff helwyr trysor gymryd her 
geo-gelcio ar hyd Llwybr Arfordir Cymru 
ac aiff teuluoedd allan i syllu ar y sêr. Ceir 
Penwythnos Antur Mawr ar 2/3 Ebrill, 
Her Llyfr Lloffion Mawr yr Haf ym mis 
Gorffennaf, Dinas yr Annisgwyl i goffáu 
Roald Dahl yng Nghaerdydd ar 17/18 Medi 
(gweler tudalen 32 am fwy o fanylion) ac 
Antur Fawr Bwyd Cymru ym mis Hydref.

Oherwydd nid dim ond ar gyfer y rhai 
sy’n gwirioni ar adrenalin y bwriedir 
Blwyddyn Antur. Mae’n flwyddyn i bawb. 
Y nod yw creu profiad cyflawn lle bydd 
gweithgarwch corfforol, diwylliant, 
treftadaeth a natur yn uno i roi ymdeimlad 
o leoliad sy’n nodweddiadol Gymreig.

“Rhaid inni edrych ar beth mae antur 
yn ei olygu – mae’n wahanol i bawb,” 
medd Phil Scott o gwmni teithiau cychod 
antur Ynys Môn, RibRide. “Dydyn ni 
ddim yn defnyddio’r geiriau ‘adrenalin’ 
na ‘gwefr’, nid dyna’r pwynt. Awn â 
phobl allan am ddiwrnodau cyffrous sy’n 
cynnwys hanes, daeareg a byd natur. 
Mae’n brofiad diwylliannol crwn.”
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01— Llwybr Arfordir Cymru, Sir Benfro
02—Surf Snowdonia
03—  Bounce Below, Ceudyllau Llechwedd, 

Blaenau Ffestiniog
04— Arforgampau, Ynys Môn 
05— Dringo Creigiau, Ynys Môn 
06—Y Rhyl
07— Y sêr yn eu gogoniant, Bannau 

Brycheiniog

Mae hyn yn golygu bod busnesau 
twristiaeth o bob math yng Nghymru’n 
frwd eu cefnogaeth i’r Flwyddyn Antur, 
o dafarnau a thai bwyta i atyniadau a 
darparwyr llety. Maen nhw i gyd yn canfod 
eu dehongliad arbennig eu hunain.

Gall hyd yn oed hufen iâ fod yn syndod 
o anturus. Peidiwch â gofyn i Tony 
Green, a raddiodd o brifysgol “gelato” 
enwog Carpigiani yn yr Eidal, am fanila. 
Caiff cwsmeriaid yn ei barlwr hufen 
iâ Red Boat ym Miwmares eu cludo ar 
siwrnai flasu trwy flasau megis bara 
brith, lafant a ffrwythau’r haf, gin a 
thonic (gyda gin Gordon’s go iawn) a 
mefus, mascarpone a finegr balsamig.

“Does dim rhaid hongian gerfydd eich 
bysedd ar glogwyn na nofio gyda siarcod,” 
medd Tony. “Mae rhoi cynnig ar rywbeth 
newydd a gwahanol yn anturus hefyd, felly 
rydyn ni’n gweithio ar flasau hufen iâ fydd 
yn crynhoi syniadau’r Flwyddyn Antur.

“Gwerthwyr yr ymgyrch hon yw pawb 
ohonom ni yn niwydiant twristiaeth 
Cymru – mae angen inni sicrhau bod ein 
cwsmeriaid yn ymwybodol o’r Flwyddyn 
Antur a pham mae’n ein cyffroi. Os oes 
gennych chi’r dychymyg a’r penderfyniad, 
gallwch wir wneud i hyn weithio i chi.”

I gael gwybod mwy…

 @croesocymrubus

Tanysgrifiwch i’n taflen newyddion 
i’r diwydiant twristiaeth  
llyw.cymru/twristiaeth

blwyddynantur@cymru.gsi.gov.uk
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Ewch amdani, arloeswch

Os ydych yn meddwl am gynnig profiad 
neu gynnyrch newydd cyffrous, dyma’r 
amser.

Lledaenwch y gair

Cysylltwch â chwsmeriaid ar eich rhestr 
bostio i roi gwybod iddynt fod 2016 yn 
Flwyddyn Antur gennym. Rhannwch 
y calendr digwyddiadau. Trefnwch 
ymgyrchoedd marchnata a hyrwyddo ar 
thema antur.

Byddwch yn wybodus

Dechreuwch gasglu gwybodaeth am 
ddarparwyr a gweithgareddau antur yn 
eich ardal. Sicrhewch fod eich staff yn 
wybodus a brwdfrydig.

Rhannwch y wybodaeth

Rhowch sylw ar eich gwefan i 
enghreifftiau o anturiaethau a 
gweithgareddau. Crëwch raglenni i 
westeion a chadwch ddigon o wybodaeth 
leol wrth law.

Cydweithiwch

Gweithiwch gyda busnesau lleol eraill 
i roi’r profiadau cydlynol gorau posib 
i’ch gwesteion. Dewch at eich gilydd i 
hyrwyddo a threfnu prisiau rhatach 
arbennig a chyfleon archebu munud olaf 
gyda darparwyr gweithgareddau.

Cynigiwch wasanaeth ymarferol

Darparwch gyfleusterau cadw a glanhau 
esgidiau ac offer mwdlyd. Argraffwch 
adroddiad tywydd dyddiol i westeion sy’n 
cynllunio’u gweithgareddau awyr agored.

Rhowch synnwyr o antur i’ch gwesteion

Gosodwch fap enfawr ar y wal yn 
dangos y llwybrau cerdded gorau yn eich 
ardal, sicrhewch fod welingtons ar gael, 
cynigiwch frecwast anturiaethwyr.

Crëwch anturiaethau bach hudolus 
i’r plantos

Gwnewch focs antur mawr i’w croesawu 
a’i lenwi â rhwydi, brigau rasio neu 
farcutod, cadwch lyfrau Roald Dahl-aidd 
ar eich silffoedd. Meddyliwch am greu 
llefydd cuddio a siglenni rhaff.

Byddwch yn gymdeithasol

Uwchlwythwch gynnwys anturiaethol 
i’ch llwyfannau digidol a’i rannu â Croeso 
Cymru. Defnyddiwch yr hashnodau 
#AnturCymru a #GwladGwlad. Anogwch 
eich ymwelwyr i edrych ar hysbysrwydd 
Croeso Cymru ar Facebook, Twitter ac 
Instagram.

Sut i fanteisio. 05—
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Dyma 10 awgrym gwych i sicrhau bod 
Blwyddyn Antur yn llwyddiant i’ch 
busnes chi.
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01—Mae Grŵp TYF yn 30 eleni
02—Arforgampau gyda Grŵp 
03—Grŵp TYF 

Ers 30 mlynedd mae Grŵp TYF 
wedi bod yn cynnig “anturiaethau 
bythgofiadwy â blas o fyd natur” o’u 
canolfan yn Nhyddewi. Mae Blwyddyn 
Antur yn ddathliad a hefyd yn gyfle, yn 
ôl y sylfaenydd a’r cyfarwyddwr Andy 
Middleton.

“Mae’n ddathliad o’r holl bethau anhygoel 
sy’n digwydd yng Nghymru, yn y 
mynyddoedd, yr uwchdiroedd, yr afonydd, 
y llynnoedd ac ar yr arfordir. Mae’n ffordd 
wych hefyd i ni ddathlu 30 mlynedd o 
fynd â phobl allan i fwynhau arforgampau, 
rhwyfo caiacs môr ac archwilio’r arfordir. 
Mae wedi bod yn daith ryfeddol.

“Mae’r Flwyddyn Antur yn gyfle inni 
ailfeddwl am ein perthynas â natur a’r byd 
y tu allan. Nid mater o roi tic mewn blwch i 
ddweud eich bod wedi gwneud hyn neu’r 
llall yw antur. Mae’n fater o fynd ar daith 
sy’n dechrau yn wythnosau cyntaf eich oes 
ac yn para drwodd i’r wythnos olaf un, gan 
gydnabod fod treulio amser yn yr awyr 
agored ym myd natur yn gwella ansawdd 
bywyd i bawb – beth bynnag fo’u hoed neu 
eu gallu corfforol.

“Dylai pobl fod yn cael eu hanturiaethau 
cyntaf yn naw wythnos nid naw mlwydd 
oed. Dylech fynd allan am dro pum milltir 
o gwmpas y bryniau gyda’ch rhieni wedi’ch 
strapio ar eu cefn, nid aros nes eich bod 
yn ddigon hen i’w wneud ar eich pen eich 
hun. Dylech fod yn dysgu sut i gynnau tân a 
choginio yn yr awyr agored, sut i hel bwyd 
a sut i chwarae mewn gwahanol ffyrdd.

“Mae’n wych fod Croeso Cymru’n gweithio 
gyda’r sector gweithgareddau ledled 
Cymru i greu digwyddiadau arbennig iawn. 
Rydyn ni i gyd ar dân dros gael mwy o bobl 
allan i anturio yng Nghymru. Mae hwn yn 
gyfle anhygoel i ddefnyddio cefnogaeth 
Croeso Cymru i ledaenu’r neges i’r 
gynulleidfa ehangaf bosib.”

I gael gwybod mwy… tyf.com

Dod i Nabod: 
Grŵp TYF 
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Mae’n bryd anelu’n uchel. Mae gan y Bwrdd 
Cynghori Twristiaeth glust Llywodraeth Cymru a 
chefnogaeth y diwydiant. Gwneud gwahaniaeth 
go iawn yw ei waith, medd y Cadeirydd newydd 
Margaret Llewellyn.

Mae Margaret Llewellyn OBE yn 
disgrifio’i hun fel un sy’n gweithredu, 
ond hanner y stori yw hynny. Rywsut 
mae’r cyn-Gyfarwyddwr Rheoli i Gwmni 
Dragon Shipping yn llwyddo i ganfod 
amser i fod yn Gadeirydd Cruise Wales 
ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol 
Cyllid Cymru, Porthladdoedd Jersey 
a Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 
ymysg sefydliadau mawr eraill.

Mwy na digon, fe allech feddwl, i gadw 
unrhyw un yn brysur – hyd yn oed rhywun 
a bleidleisiwyd unwaith yn Gymraes y 
Flwyddyn am Gyflawniad ym maes Rheoli. 
Ond ers 1 Tachwedd 2015, mae Margaret 
wedi derbyn her newydd cadeirio Bwrdd 
Cynghori Twristiaeth Llywodraeth Cymru, 
gan gymryd yr awenau oddi wrth Dan 
Clayton Jones am dymor tair blynedd, wedi 
gwasanaethu fel aelod ar y bwrdd er 2011.

Pobl fusnes a chanddynt brofiad yn y 
diwydiant yw aelodau’r bwrdd, sydd 
yno i sicrhau bod polisïau’r llywodraeth 
yn adlewyrchu barn y bobl sy’n cyfrif 
– y cwmnïau twristiaeth. Caiff y rheiny 
ar wyneb y graig sicrhau y clywir eu 
llais drwy’r Partneriaethau Rheoli 
Cyrchfannau a’r Fforymau Rhanbarthol 
sy’n bwydo i mewn i’r bwrdd.

Yn ei rôl newydd mae Margaret yn 
cydweithio’n agos â Gweinidogion 
– yn ogystal â chynrychioli Cymru 
ar brif fwrdd VisitBritain.

Nid siop siarad yw’r Bwrdd Cynghori 
Twristiaeth. Mae’n gwneud i bethau 
ddigwydd. Y nod yw cyflawni’r strategaeth 
dwristiaeth i Gymru a sicrhau twf o 
10% erbyn 2020 mewn diwydiant sydd 
eisoes yn werth £5 biliwn y flwyddyn.

Rhaid i fusnesau fod yn uchelgeisiol 
a chydweithio gyda’i gilydd, yn ôl 
Margaret Llewellyn. Mae Blwyddyn 
Antur 2016, a’r themâu eraill a ddaw yn 
ei sgîl, yn enghraifft berffaith o’r modd 
y gall Cymru sicrhau enw iddi ei hun fel 
cyrchfan o’r radd flaenaf yn y byd.

“Mater o fuddsoddi a sicrhau ein bod 
yn wahanol i’r lleill ydi hi,” meddai. “Mae 
angen i bobl gael y weledigaeth a’r 
uchelgais i fod yn well na phawb arall. 
Gyda mentora, gweithdai a digwyddiadau 
i’r diwydiant gallwn helpu cwmnïau 
i wella’r pethau bychain sy’n gallu 
newid eu cynnyrch yn sylfaenol.”

Mae hi’n tynnu sylw arbennig at gynllun 
Cruise Wales i hyfforddi cynrychiolwyr 
sy’n siarad Almaeneg ar gyfer marchnad 
mordeithiau Cymru fel syniad “syml ond 
hyfryd o effeithiol”. Y canlyniad yw y bydd 
pob un cwmni mordeithiau o’r Almaen 
yn dod i Gymru yn 2016. “Mae arna i 
eisiau inni wneud gwahaniaeth,” medd 
Margaret. “Fel arall does dim pwynt.”

09llyw.cymru/twristiaeth
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Tipyn o bry’. Yn Fferm Bryfed Dr Beynon, cewch 
wneud mwy na gweld y trychfilod – fe gewch 
chi ganfod sut flas sydd arnyn nhw. Dim ond un 
atyniad newydd yw hwn o blith llawer sy’n barod 
i gyffroi ymwelwyr yn ystod y Flwyddyn Antur.

Mae Dr Sarah Beynon wrth ei bodd gyda 
phryfed. Er pan oedd hi’n blentyn mae 
hi wedi’i chyfareddu gan drychfilod o 
bob math, a’r chwilen dom dlawd wedi 
mynd â’i bryd yn arbennig. Erbyn hyn 
mae hi’n un o brif entomolegwyr, neu 
bryfetegwyr, Prydain, i’w gweld yn aml ar 
y teledu’n chwilota’n frwd mewn mannau 
annisgwyl am arwyddion o fywyd bach.

Hwyrach ei bod hi’n bleidiwr pryfed 
ond does dim ots ganddi fwyta ychydig 
nawr ac yn y man. Yn wir, mae hi o’r 
farn y dylai pawb ohonom ymuno 
â’r ddau biliwn o bobl ledled y byd 
sy’n bwyta pryfed yn rheolaidd.

Y prif reswm am hyn yw y gallai fod yn 
fodd i helpu achub y blaned. Oherwydd 
twf poblogaeth mae angen inni 
ganfod ffynonellau protin ar wahân 
i gig anifeiliaid fferm. Y rheswm arall 
yw eu bod yn flasus dros ben.

Na, wir. Anghofiwch y “bush tucker trials” 
gyda chreaduriaid afiach sy’n dal i wingo. 
Ym mwyty’r Grub Kitchen yn Sir Benfro a 
lansiwyd gan Sarah tua diwedd 2015 gyda’r 
prif gogydd a sylfaenydd Andy Holcroft, 
maen nhw’n archwilio holl bosibiliadau 
coginio pryfed ac mae’r canlyniadau’n 
ddigon i dynnu dŵr o’r dannedd.

Dyma drychfilod y gourmet, pryfetach 
cordon bleu – wedi’u trawsffurfio’n seigiau 
fel y byrgers pryfed nodweddiadol, neu 
blinis pryfed gyda hwmws garlleg gwyllt a 
chynrhon blawd wedi’u tostio gyda chwmin.

I bwdin cewch grempogau criciaid a 
hufen iâ cyffug llyngyr bambŵ. Hwyrach 

mai dyma’r pryd bwyd mwyaf anturus 
a gewch chi erioed. Yn sicr gwnaeth eu 
bwyd argraff ar y cogydd enwog Michel 
Roux Jnr, a gyhoeddodd fod bisgedi a oedd 
wedi’u gwneud yn bennaf o griciaid wedi’u 
malu yn “neis iawn gyda blas cigog”.

Ond mae llawer mwy i hyn na bod y 
bwyty cyntaf ym Mhrydain i gynnig 
pryfed ar y fwydlen drwy’r amser (maen 
nhw yn cynnig bwyd mwy confensiynol 
hefyd, efallai y bydd yn dda gennych 
glywed). Dim ond un rhan yw hyn o 
atyniad ymwelwyr o’r radd flaenaf, 
canolfan ragoriaeth academaidd a fferm 
weithiol 100 acer, a’r cyfan yn gweithredu 
dan enw Fferm Bryfed Dr Beynon.

Gyda chefnogaeth ariannol gan 
Gynllun Cymorth Llywodraeth Cymru 
ar gyfer Buddsoddi Mewn Twristiaeth, 
Cronfa Ddatblygu Cynaliadwy Parc 
Cenedlaethol Sir Benfro a’r elusen 
mentrau cymdeithasol UnLtd, mae Sarah 
wedi gweddnewid hen fferm y teulu yn 
Nhyddewi er mwyn dod â byd cudd yn 
fyw. Yma gall hi a’i myfyrwyr gyflawni 
ymchwil arloesol i bwysigrwydd pryfed 
a dyfodol amaethyddiaeth gynaliadwy.

Mae hi hefyd yn rhoi gwefr i ymwelwyr 
gyda rhai o’r trychfilod mwyaf o faint a 
mwyaf lliwgar yn y byd mewn sw trychfilod 
trofannol. Hefyd ceir amgueddfa bryfed, 
oriel gelf pryfed, ysgubor chwarae, siop 
roddion, llwybr y fferm bryfed a gardd 
gaeedig wedi’i phlannu’n arbennig ar 
gyfer trychfilod. Gall plant ac oedolion 
gael cyfle i drin pryfed â’u dwylo, casglu 
creaduriaid y llyn, hela pryfed a rhaglen 

o weithdai, darlithoedd a digwyddiadau, 
a’r cyfan yn cyfleu brwdfrydedd diderfyn 
Sarah ei hun am y creaduriaid hanfodol 
hyn a gaiff eu camddeall mor aml.

“Dwi’n cynhyrfu am bethau bach y 
byddai pobl fel arfer yn eu sathru dan 
draed,” meddai. “Dylai pawb ddysgu caru 
pryfed. Mae chwilod y dom yn arbennig 
o ryfeddol imi. Mae’n ddigon hawdd 
dod o hyd iddyn nhw – mae yna arwydd 
clir bob amser. Yn anffodus, dom da 
yw’r arwydd hwnnw. Ond maen nhw’n 
chwarae rôl hanfodol yn ecoleg tir fferm.

“Mae mynd ar saffari pryfed neu ddod 
wyneb yn wyneb â sgorpion sy’n goleuo 
yn y tywyllwch neu un o darantiwlas 
mwya’r byd yn antur go iawn. Y gobaith 
yw yr aiff ymwelwyr adref yn eu 
hedmygu a’u parchu o’r newydd.”

Yn sicr, dyma agwedd wahanol ar Flwyddyn 
Antur Cymru. Yn wir, mae’r Fferm Bryfed 
yn un o sawl atyniad mawr sy’n barod neu 
ar y gweill ar gyfer 2016, pob un wedi’i 
ariannu gan y Cynllun Cefnogi Buddsoddiad 
Mewn Twristiaeth, sy’n profi nad oes 
angen bod allan yn y gwyllt i gael y wefr 
o fynd y tu allan i’ch byd cysurus arferol.

Gallech fod mewn hen ffatri yn Llanisien, 
Caerdydd, er enghraifft. Diolch i 
weledigaeth sefydlwr a chyfarwyddwr 
Go Air, Jez James, a buddsoddiad o 
hanner miliwn o bunnau, dyma bellach 
y parc trampolinau mwyaf yng Nghymru 
– o leiaf nes agorir y safle sydd gan 
y cwmni ar y gweill yn Abertawe.

llyw.cymru/twristiaeth
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Pan welodd Jez mor hynod o boblogaidd 
yr oedd parciau trampolinau yn yr Unol 
Daleithiau, gwyddai y byddai’r un cyfuniad 
o chwaraeon, hamdden a ffitrwydd mewn 
amgylchedd diogel a theuluol yn siŵr o fod 
yn llwyddiant ysgubol ym Mhrydain.

Y canlyniad yw parc mawr bob tywydd 
yn mesur 23,000 troedfedd sgwâr yn 
cynnig neidio agored ar 120 o drampolinau 
cydgysylltiedig. Heb sôn am byllau sbwng, 
ysgol aflonydd a rhaffau llac, cwrt osgoi’r 
bêl wrth fownsio, hyfforddiant chwaraeon 
tref ac amrywiaeth o ddosbarthiadau 
ffitrwydd sy’n llosgi dros 1,000 o galorïau 
yr awr.

Mae bownsio’n ffordd berffaith i ddenu 
pobl o bob oed oddi ar eu soffas o 
flaen y sgrin. Yn lle eistedd yn twidlo’u 
bodiau gallant wneud sesiwn ymarfer 
cardiofasgwlar sydd, yn ôl gwyddonwyr 
NASA, yn fwy effeithiol na rhedeg. Ac yn 
llawer mwy o hwyl, siawns.

Lansiwyd Go Air Caerdydd ym mis 
Tachwedd 2015 ac mae cynlluniau ar 
y gweill i ehangu’n gyflym – gyda 15 o 
barciau ledled Prydain erbyn diwedd 2016 
yn creu dros 1,000 o swyddi.

“Y nod yw bod yn un o’r darparwyr 
blaenllaw yn Ewrop dros y tair i bum 
mlynedd nesaf,” medd Jez James. “Credwn 
fod Go Air Caerdydd yn un o’r atyniadau 
gweithgaredd gorau yng Nghymru ac 
mae’n gweddu’n berffaith i’r Flwyddyn 
Antur.”

Cafodd parc Gelli Gyffwrdd yn y Felinheli 
ei bleidleisio’n un o’r 10 parc difyrion gorau 

ym Mhrydain gan deithwyr a bleidleisiodd 
ar wefan TripAdvisor, ac mae eisoes wedi 
gwneud enw iddo’i hun ymysg teuluoedd 
anturus. Ond nid trwy orffwys ar y rhwyfau 
y cyflawnwyd hyn, a’r gwanwyn yma 
byddant yn agor reid arbennig newydd 
a gostiodd £1 filiwn – y Solar Splash.

Mae’r cliw yn yr enw. Bydd plant yn dringo 
tŵr 12 metr o uchder gyda golygfeydd 
anhygoel, yn eistedd mewn cwch gwynt 
ac yn hyrddio i lawr un o dair sleid ddŵr 
hyd at 90 metr o hyd. Mae’r holl beth yn 
cael ei yrru gan aráe ffotofoltaidd 150kW a 
fydd hefyd yn darparu 80% o anghenion 
trydanol y parc – achos does dim rhaid i’r 
ddaear dalu’n ddrud i ni gael sbort a sbri.

Mae’r Rheolwr Gyfarwyddwr Stephen 
Bristow yn proffwydo’n hyderus y bydd 
“digonedd o sgrechian gwyllt” ar y ffordd 
i lawr. Ond nid y reidiau mawr fel y Solar 
Splash neu Ddraig Werdd enwog y parc, 
sef yr unig reid yn y byd sy’n cael ei gyrru 
gan ynni’r teithwyr, yw pob dim. Weithiau 
mae’n ddigon cael diwrnod allan yn y coed.

“Dylai antur olygu mwynhau profiadau 
cyffrous newydd, cael diwrnod i’r 
brenin,” medd Stephen. “Does ar blant 
ddim eisiau cael eu lapio mewn gwlân 
cotwm. Maen nhw angen mwy o 
brofiad o’r gwyllt, adeiladu cuddfannau, 
dringo coed, gwlychu mewn dŵr.

“Gadewch iddyn nhw fynd allan a baeddu’u 
pengliniau a chael hwyl – ac ymarfer corff 
ar yr un pryd. Ar ddiwedd diwrnod yma 
byddan nhw wedi ymlâdd ond maen nhw 
wedi cyffroi gymaint nes nad ydyn nhw’n 
sylweddoli eu bod wedi bod yn ymarfer.”

01— 02—

I gael gwybod mwy…

Fferm Bryfed Dr Beynon  
thebugfarm.co.uk

Go Air 
goairtrampolinepark.co.uk

Gelli Gyffwrdd 
greenwoodforestpark.co.uk

Atyniadau | Tipyn o bry’
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03— 04—

05—

01— Parc Trampolinau Go Air, Caerdydd
02—Parc Trampolinau Go Air 
03— Dr Sarah Beynon
04— Fferm Bryfed Dr Beynon, Sir Benfro 
05— Y Bwyty yn y fferm bryfed 
06—Parc Gelli Gyffwrdd, y Felinheli 
07— Byrger pryfed Grub Kitchen 
08— Y Solar Splash yn Gelli Gyffwrdd

08—
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I gael gwybod mwy…

Sian Williams yw sylfaenydd 
Baby-Friendly Boltholes, casgliad 
o leoliadau gwyliau steilus a 
chyfeillgar i blant o bedwar ban byd, 
ac enillydd Gwobr Golygydd Teithio 
The Times am 2015.  
babyfriendlyboltholes.co.uk

Braf efo’r babi. Os am gael teulu sy’n dwlu ar 
anturio i aros noson, rhaid cynnig rhywbeth 
mwy na steil – mae angen darparu ar gyfer 
y plantos. Dyma sydd gan Sian Williams, 
mam flinedig a sefydlydd y wefan Baby-
Friendly Boltholes, i’w ddweud am sut y gall 
buddsoddiad bach wneud gwahaniaeth mawr.

Mi fydda i’n meddwl am Baby-Friendly 
Boltholes fel fy ail blentyn. Yn eitha sydyn 
daeth yn rhan hollbresennol o ’mywyd 
ac, i ddechrau o leiaf, doeddwn i ddim yn 
barod o gwbl amdano – yn debyg iawn 
i brofiad llawer o bobl o fod yn rhieni.

Pan anwyd fy mhlentyn cyntaf Erin (sy’n 
10 oed bellach), mi gefais brofi teimlad 
o flinder a phryder wrth deithio nad 
oeddwn i erioed wedi’i gael o’r blaen. 
Roeddwn wedi bod yn ddigon ffodus i 
deithio am fy nghyflog yn fy hen swydd 
ym maes cysylltiadau cyhoeddus a doedd 
gen i ddim bwriad rhoi’r gorau iddi dim 
ond am fod gen i un fechan gyda mi.

Ond wedyn gwawriodd y sylweddoliad 
nad oedd cyflwyno fy hun mewn gwesty 
boutique rhamantaidd gyda babi’n 
sgrechian ar fy mraich yn debygol o’m 
gwneud i’n boblogaidd gyda’m cyd-
letywyr. Ac ar wahân i hynny, sut fyddwn 
i’n cael y cot, diheintydd, bath y babi, 
poteli, clytiau, monitor, teganau ac ati i 
mewn i’r car, heb sôn am eu gwasgu i’r 
ces 12 cilo gofynnol pe bawn i’n meiddio 
breuddwydio am wyliau tramor? 

Po fwyaf y meddyliwn am y peth, 
mwyaf y sylweddolwn fod y diwydiant 
twristiaeth cartref, gydag ychydig bach 
o ofal, yn berffaith i deuluoedd â phlant 
cyn oed ysgol. Ac eithrio pobl sydd 

ag ofn hedfan, pa farchnad arall sy’n 
debygol o fod yn fwy hoff o’r syniad o 
wyliau heb orfod mynd mewn awyren?

Ar ben hynny, i’r teuluoedd hyn, dyma 
fydd eu prif wyliau. Byddant yn gwario 
mwy, yn aros yn hirach ac efallai’n dod 
yn gwsmeriaid ffyddlon. A byddant yn 
dewis gwneud hyn i gyd y tu allan i’r 
adegau brig, yn y misoedd tawelach 
hynny sy’n anoddach eu gwerthu.

Mae’n berffaith i’r ddwy ochr, ac, ar lefel 
sylfaenol, does dim angen fawr mwy 
na buddsoddiad cymharol fach mewn 
cot, cadair uchel, bath babi, mat newid, 
diheintydd, monitor babi, giatiau grisiau 
a chist o deganau, llyfrau a dillad gwisgo 
i fyny. Gallwch hyd yn oed fanteisio 
ar ffrydiau incwm ychwanegol drwy 
gynnig gwasanaethau fel gwarchod plant 
(gyda thystysgrif CRB), triniaethau gan 
therapydd harddwch yn y bwthyn, cegin 
onestrwydd yn darparu prydau parod 
amheuthun, basgedi brecwast ac ati.

Os gwnewch hyn yn dda, buan iawn yr 
ad-delir eich buddsoddiad, a chithau’n 
elwa o gael busnes drwy’r flwyddyn gron a 
chyfraddau rhentu uwch. Mae Bythynnod 
Clydau (“Clydey Cottages”) yn enghraifft 
dda o fusnes twristiaeth Cymreig sy’n 
gwneud yn dda iawn trwy hyn i gyd. Wrth 
gwrs, dyw’r math yna o wariant mawr ddim 

o fewn cyrraedd pawb. Ond mae ychydig 
o geriach meithrinfa, tŷ bach twt, ambell 
feic tair olwyn, cilfach gydag anifeiliaid 
anwes fel moch cwta neu gwningod, 
neu hyd yn oed ardd lle cewch beintio’r 
cerrig, i gyd yn bethau a allai wneud eich 
llety chi’n arbennig a manteisio ar “bŵer 
plagio” plant bach i ddod â’r gwesteion 
hynny’n ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn.

http://babyfriendlyboltholes.co.uk
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01— Bythynnod Clydau, Sir Benfro 
02— Bwydo’r anifeiliaid, Bythynnod Clydau 
03— Bythynnod Clydau
04— Stafell chwarae, Bythynnod Clydau 
05— Bythynnod Clydau

Pan benderfynodd Dewi a Jacqui Davies 
roi’r gorau i’w gyrfaoedd yn y Ddinas 
yn Llundain a throi at redeg clwstwr o 
fythynnod hunan-arlwy yn Sir Benfro, 
un nod syml oedd ganddynt. Roeddent 
eisiau creu lle y byddent hwythau wrth eu 
bodd yn mynd ar wyliau yno eu hunain.

Gan fod ganddyn nhw dri o blant, roedd 
rhaid bod mor gyfeillgar i blant ag y 
gellid – ond heb golli dim moethusrwydd. 
Dros y blynyddoedd maen nhw wedi 
buddsoddi mewn canolfan hamdden 
dan-do gyda phwll nofio wedi’i wresogi, 
sawna, ystafell sba, tybiau twym ac ystafell 
chwarae gyda chornel babanod: hyn oll 
mewn 20 acer o diroedd braf lle gall plant 
grwydro, adeiladu argaeau, chwarae rasys 
brigau – a bwydo’r anifeiliaid amrywiol.

Yn ôl Jacqui, mae mwy iddi na dim ond 
darparu’r darnau iawn o gyfarpar. Mae’n 
fater o greu profiadau newydd cyffrous.

“Y dyddiau hyn mae teuluoedd yn disgwyl 
mwy nag ychydig o deganau a chot teithio 
yn y gornel,” meddai. “Rydyn ni wrth ein 
bodd yn gweld plant yn datblygu ac yn 
magu hyder. Mae casglu wy sy’n dal yn 
gynnes o’r nyth neu fynd yn agos at fochyn 
a rhoi mwythau iddo yn antur go iawn.” 

I gael gwybod mwy… clydeycottages.co.uk

Dod i Nabod: 
Bythynnod 
Clydau

04—

02— 03—
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01—
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Galwad y cynghorydd. Mae cael pâr newydd o 
lygaid yn fantais i bob busnes. O ymuno â system 
sêr graddio Croeso Cymru gallech gael help i 
ddenu gwesteion a sicrhau y deuant yn ôl dro ar 
ôl tro – ac mae popeth yn dechrau ag ymweliad 
gan Gynghorydd Ansawdd. Ond peidiwch â sôn 
am Alex Polizzi.

Fel y gŵyr unrhyw un sy’n gweithio 
yn y diwydiant twristiaeth yn rhy dda, 
rydyn ni’n byw yn oes y TripAdvisor. 
Mae pawb yn arbenigwr ar-lein. Ond 
fel mae’n digwydd, mae rhai pobl yn 
dal yn fwy o arbenigwyr nag eraill.

Pobl fel Jackie Saunders, er enghraifft. 
Does yna ddim llawer nad yw Jackie’n 
ei wybod am ddiwydiant twristiaeth 
Cymru. Ar ôl gyrfa mewn lletygarwch, 
bellach mae hi’n ymweld â channoedd 
o ddarparwyr llety bob blwyddyn fel 
rhan o dîm sêr graddio Croeso Cymru. 
Ac mae hi’n gwneud y gwaith sydd 
wrth ei bodd ers 16 mlynedd bellach.

Felly pan ddywed Jackie fod rhywle o’r 
safon uchaf, mae’n golygu rhywbeth 
go iawn. Achos mae hi’n wirioneddol 
wrthrychol. Mae’r sêr ’na’n dal yn bwysig.

“Mae gwefannau adolygu wedi cael effaith 
enfawr ond, ar ddiwedd y dydd, dim ond 
barn pobl eraill sydd yno,” medd Jackie. 
“Bydd teithwyr profiadol yn gwybod bod 
rhaid darllen rhwng y llinellau. Dyna pam 
maen nhw’n dal i werthfawrogi system sêr 
swyddogol. Caiff pawb eu graddio yn yr un 
modd: does gen i ddim ffafraeth o gwbl.”

Serch hynny mi allech deimlo’n eitha petrus 
pan ddaw Jackie i guro ar eich drws. Ond 
nid bwgan fel Alex Polizzi ar y teledu yw 
hi. Dyw hi ddim yn arolygydd gwestai 
chwaith. Cynghorydd Ansawdd yw’r term.

Nid gwestai yn unig y bydd hi’n eu 
harolygu, ond pob math o lety sy’n cynnig 
gwasanaeth a llety hunan-arlwy. Ac nid 
dim ond arolygu a chanfod beiau wnaiff 
hi. Fel ei chydweithwyr, mae hi eisiau 
i’ch busnes lwyddo. Mi wnaiff hi gynnig 
gwybodaeth ac adborth i’ch helpu i 
godi’ch safonau – ac mae hi’n edrych 
ar y tymor hir. Proses, nid digwyddiad 
unwaith ac am byth, yw graddio, 
boed gennych un seren neu bump.

“Mae disgwyliadau pobl yn codi o hyd 
ac mae’n rhaid cadw safonau’n uchel 
iawn i gadw i fyny,” medd Jackie. “Gall 
rhywbeth oedd yn newydd ychydig o 
flynyddoedd yn ôl edrych yn flinedig 
heddiw. Allwch chi ddim fforddio sefyll 
yn eich unfan yn y busnes twristiaeth, 
ond pan ydych chi’n brysur, gallwch 
fethu gweld pethau sy’n bwysig. Cynnig 
persbectif newydd yw ein rôl ni.”

Yn sicr, gellid maddau i Eldrydd Lamp 
am weld Tŷ Gwledig Plas Dinam ger 
Llanidloes drwy sbectol binc, ac nid dim 
ond am ei fod yn blasty Fictorianaidd 
gwych sy’n cynnig golygfeydd eang 
dros gefn gwlad y Canolbarth. Dyma’r 
cartref annwyl lle magwyd hi.

Pan benderfynodd ei rhieni, yr Arglwydd 
a’r Arglwyddes Davies, fynd am gartref llai, 
dychwelodd Eldrydd, ei gŵr Tyson a’u plant 
ifanc o Awstralia i redeg y plasty fel busnes 
hunan-arlwyo gwirioneddol arbennig.

 I grwpiau sy’n dathlu priodas, parti 
penblwydd, aduniad teuluol neu achlysur 
arbennig, mae Plas Dinam yn cynnig 
y “profiad Downton” llawn. Achos 
nid ambell ystafell mewn un rhan o’r 
adeilad gewch chi, ond y tŷ cyfan. Y lôn 
droellog o’r ffordd fawr, y 12 erw o dir, y 
neuadd fwyta a’i phaneli pren, y parlwr 
crand a’i biano cyngerdd, yr ystafell 
filiards, y gegin â’r Aga gwreiddiol, y 
llofftydd dirifedi: chi biau’r cyfan.

Roedd y busnes eisoes ar ei draed 
ac yn weithredol erbyn i Jackie gael 
gwahoddiad i ymweld. Roedd criwiau 
a fuasai efallai wedi ystyried cestyll 
Albanaidd yn darganfod pleserau 
canolbarth Cymru, ac yn hybu’r economi 
leol felly. Wedi’r cyfan, nid pob eiddo sy’n 
abl i dderbyn 32 o westeion ar y tro.

Ond roedd Eldrydd yn dal yn awyddus 
i gael gradd sêr swyddogol gan Croeso 
Cymru. Ac yn ei meddwl hi, dim ond 
pum seren wnâi’r tro. “Mae ’na hen 
blastai sy’n llawn cymeriad ond sydd 
wedi mynd â’u pen iddynt braidd – mae 
pobl yn oer ac anghyfforddus,” eglura. 
“Roedden ni’n teimlo y byddai’r sêr 
yn rhoi tawelwch meddwl i bobl.”

Roedd hi’n gwybod fod ganddynt waith 
ar eu dwylo. Bu ymweliad cynghori gan 
Jackie’n gymorth i adnabod eu cryfderau 
– a’r mannau lle roedd angen gwella i 
sicrhau’r dyfarniad ansawdd gorau. “Roedd 

http://llyw.cymru/twristiaeth
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gallu cerdded drwy’r ystafelloedd gyda hi 
gan nodi’r pethau roedd angen eu gwneud 
yn gwbl allweddol,” medd Eldrydd.

Gallai maint ac oed yr adeilad fod wedi 
codi braw ar ambell un. Ond roedd 
Jackie bob amser yn barod i wneud 
lwfans am “gymeriad cynhenid” Plas 
Dinam. Gall fod yn braf ymlacio mewn 
bath traed crafanc sy’n gant oed – cyn 
belled bod y dŵr yn chwilboeth.

Yn llawn hyder bod pum seren i ddod, 
dechreuodd Eldrydd waith adnewyddu 
mawr gyda chymorth grant gan Gynllun 
Cefnogi Buddsoddiad Twristiaeth 
Llywodraeth Cymru. Crëwyd pum 
ystafell molchi newydd, cafodd cegin 
ei throi’n ystafell wely arall – i roi 
cyfanswm o 15 – a gosodwyd boeler 
bio-màs newydd i sicrhau bod y tŷ 
mor gysurus ag yr oedd yn drawiadol. 
“Mi aethon ni ati o ddifri,” meddai.

Daeth y graddio llawn flwyddyn yn 
ddiweddarach ym mis Mai 2014, gan 
bwyso a mesur sgôr cyffredinol, 
cysondeb ar draws meysydd allweddol fel 
glendid, ystafelloedd gwely, ystafelloedd 
molchi, ceginau ac ystafelloedd byw ac 
asesiad “cymhwyster sêr” terfynol. Y 
canlyniad, er mawr foddhad a chyffro 
i Eldrydd, oedd gradd pum seren.

“Fe roeson ni’r logo ar ein gwefan, a sôn 
amdano ar Facebook a Twitter,” meddai. 
“Fe lwyddon ni i gael ein rhestru ar wefan 
Croeso Cymru, cystadlu yng Ngwobrau 
Twristiaeth Cenedlaethol Cymru, lle’r 
enillon ni wobr efydd, a dod yn rhan o 
deulu twristiaeth yn gyffredinol. Mae cael 
ein graddio wedi agor drysau newydd – 
roedd yn teimlo fel carreg filltir go iawn.”

I gael gwybod mwy…

Cynllun sêr graddio Croeso Cymru  
llyw.cymru/twristiaeth 
0845 010 8020 
quality.tourism@cymru.gsi.gov.uk 

Plas Dinam 
plasdinamcountryhouse.co.uk

01— 02—

03—

04—

http://llyw.cymru/twristiaeth
mailto:quality.tourism@cymru.gsi.gov.uk
http://plasdinamcountryhouse.co.uk
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Mae’r fenter gymdeithasol Seren yn 
cynnig gofal, cefnogaeth a chyfleon 
gwaith i bobl ag anableddau dysgu. 
Felly pan aethant ati i lansio gwesty’n 
cynnig “gofal seibiant antur”, doedd 
dim rhyfedd iddyn nhw ei lenwi ag 
offer arbenigol fel lifftiau, rampiau 
a theclynnau codi, cadeiriau olwyn, 
ystafell synhwyrau a phwll therapi dŵr.

Ond roeddent yn awyddus i sicrhau ei 
fod yn westy o ansawdd da hefyd, fel 
unrhyw westy arall, heb gyfaddawdu. 
Felly, gyda chyllid o ffynonellau fel y 
Gronfa Loteri Fawr, Cyfenter, Magnox 
a Chynllun Cefnogi Buddsoddiad 
Twristiaeth Llywodraeth Cymru, trowyd 
hen gartref gofal yn Llan Ffestiniog i 
ddarparu 10 ystafell wely foethus ensuite 
a bwyty’n cynnig bwyd cartref hyfryd.

Wedyn dyma nhw’n galw Croeso Cymru i 
mewn. Oherwydd pan fyddai eu gwesteion 
yn dod yn ôl o ddiwrnod anturus ar wifrau 
gwibio, llynnoedd canŵio a threnau 
stêm Eryri, roedden nhw eisiau sicrhau 
eu bod yn mwynhau profiad tair seren 
go iawn. Cawsant help gan yr Uwch 
Gynghorydd Ansawdd Heddwyn Jones 
i ganolbwyntio ar faterion allweddol fel 
gwasanaeth, croeso a chyfeillgarwch 
yn ogystal ag ansawdd y cyfleusterau.

“Mae’n fater o roi profiad ffantastig i 
bob unigolyn o’r eiliad y daw i mewn 
drwy’r drws,” medd rheolwr Gwesty 
Seren, Sioned Parry. “Mae angen i rieni 
a gofalwyr fod yn sicr y gwnawn gadw 
pobl yn ddiogel a rhoi digonedd o hwyl 
iddyn nhw. Mae ein tair seren yn rhoi lefel 
ychwanegol o sicrwydd iddyn nhw.”

Roedd Heddwyn wrth ei fodd yn helpu 
menter gymdeithasol sy’n gwneud cymaint 
o ddaioni yn ei chymuned: “Maen nhw’n 
enghraifft wych o’r daith yr aiff pobl arni 
gyda chynllun graddio Croeso Cymru. 
Mae eu gweld yn datblygu ac yn llwyddo 
fel busnes yn rhoi llawer o foddhad.”

I gael gwybod mwy… gwestyseren.co.uk

Dod i Nabod: 
Gwesty Seren

06—

07—

08—

05—

01— Tŷ Gwledig Plas Dinam, Llanidloes 
02—  Plas Dinam: “y profiad Downton llawn”
03— Y Cynghorydd Jackie Saunders (chwith) 

gyda’r rheolwr Eldrydd Lamp
04—Archwilio ystafell molchi 
05—Y tu mewn i Blas Dinam 
06—Gwesty Seren, Llan Ffestiniog
07— Offer arbenigol yng Ngwesty Seren 
08— Gwesty Seren: sicrwydd tair seren 

http://llyw.cymru/twristiaeth
http://gwestyseren.co.uk
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I gael gwybod mwy…

Mae Sarah Orchard yn 
rheolwr gyfarwyddwr Orchard 
Marketing Associates. Yn 
Farchnatwr Siartredig, mae 
hi’n un o 50 Cynghorydd 
Busnes uchaf Enterprise Nation. 
orchardmarketingassociates.co.uk

Mae Sarah yn arbenigwr ym Mharth 
Marchnata Busnes Cymru  
http://businesswales.
marketinginfohub.co.uk

Golau, camera, action! Os yw darlun yn werth 
mil o eiriau, gall llun symudol ddweud mwy fyth. 
Y dyddiau hyn mae busnesau twristiaeth craff yn 
troi’n gyfarwyddwyr ffilm. Ac fel yr eglura Sarah 
Orchard, dydi hynny ddim mor anodd na drud ag 
y mae’n swnio.

21llyw.cymru/twristiaeth

Mae’r rhifau’n anhygoel. Erbyn hyn, 
deunydd fideo yw bron 80% o holl draffig 
y we. Mae defnyddwyr Twitter yn unig yn 
gwylio gwerth 370 mlynedd o fideo bob 
un dydd, cynnydd o 250% yn y chwe mis 
diwethaf.

Yn union fel Facebook, a ddechreuodd fel 
llwyfan rhwydweithio cymdeithasol pur cyn 
cael ei fabwysiadu gan y byd corfforaethol, 
mae fideo wedi mynd yn brif ffrwd – hyd yn 
oed i fusnesau llai. Mae cynnwys cyfryngol 
cyfoethog yn rhoi llwyfan llawer mwy 
dynamig a rhyngweithiol ar gyfer denu 
cwsmeriaid ac ail ymweliadau.

Erstalwm, YouTube oedd yr unig le i fynd 
i gael fideo. Dim mwyach. Mae Vimeo 
wedi profi’n ffefryn i lawer. Mae Twitter 
yn cynnig Vine, ap symudol lle mae’n 
hwyl creu fideos cylchol chwe eiliad. Mae 
Periscope a Meerkat ill dau’n caniatáu ichi 
ffrydio fideo byw drwy eich dyfais symudol. 
Mae hyn i gyd yn golygu y gallwch chi 
rannu eich cynnwys ar draws sawl llwyfan 
rhwydweithio cymdeithasol yn ogystal ag 
ar eich gwefan eich hun.

Felly sut yn union y gall fideo helpu’ch 
busnes twristiaeth? Wel, mae pawb 
yn wahanol. Mae’n bwysig deall eich 
cynulleidfa, gwybod sut maen nhw’n 
meddwl a chreu cynnwys sydd wedi’i 
gynllunio’n benodol i’w hysbrydoli. Ond 
dyma ambell syniad a allai weithio.

Cyflwyno’r Tîm – rhoi wyneb dynol i’ch 
busnes. Os yw’r teulu cyfan yn gweithio yn 
y busnes, gwnewch yn siŵr fod pawb yn 
cael sylw arbennig, hyd yn oed y ci neu’r 
gath.

Rhith-Daith – defnyddiwch eich ffôn clyfar 
i ffilmio taith o amgylch eich atyniad, eich 
gwesty neu dafarn neu eich gwersyll. 
Llawer mwy effeithiol na lluniau llonydd i 
roi ymdeimlad i ddarpar ymwelwyr o sut 
beth yw bod yno eu hunain.

Tu ôl i’r Llenni – defnyddiwch Vine i greu 
fideos ysgafn byr o bethau fel y cogydd ar 
waith yn y gegin, adeiladu atyniad newydd, 
paratoi brecwast, paratoi digwyddiadau – 
mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Neu ffilmiwch 
y newidiadau yn y tymhorau a’r dirwedd.

Ffilmio Gweithgareddau’n fyw – gall apiau 
ffrydio byw neu Vine roi darlun hollol 
gyfoes o’ch ymwelwyr yn cymryd rhan 
mewn gweithgareddau fel canŵio, dringo, 
syrffio, seiclo neu ferlota.

Canllawiau ar Ffilm – os ydych yn rhedeg 
maes gwersylla, beth am ddangos sut i godi 
pabell neu gynnau tân yn yr awyr agored? 
Gallai atal sawl ffrae ar ôl siwrnai hir i’ch 
ymwelwyr.

Hoff Lefydd – ewch allan i ffilmio fideos 
byrion o’ch hoff lefydd neu lwybrau lleol 
i’w rhoi ar eich gwefan. Gall hyn ei gwneud 
hi’n haws i’ch gwesteion ganfod eu ffordd 
o gwmpas yn hytrach na phori trwy lond 
basged o daflenni.

Geiriau Da – mae geirda ysgrifenedig yn 
braf ond mae cael cwsmer yn canmol ar 
fideo’n llawer mwy difyr a gonest.

Ond onid ydi fideos yn bethau drud i’w 
gwneud? Na, dim mwyach. Gallwch, 
fe allwch chi gomisiynu cwmni fideo 
proffesiynol, ond hyd yn oed wedyn bydd y 
gost yn llawer llai nag y disgwyliech achos 

maen nhw’n gorfod cystadlu â llwyth o 
ffyrdd o wneud y gwaith eich hun.

Mae ffôn clyfar neu gamera digidol eitha’ 
cyffredin yn gallu ffilmio fideo o ansawdd 
gwirioneddol dda erbyn hyn. Efallai y 
byddai’n well gennych fuddsoddi mewn 
camera fideo go iawn – mae GoPro yn 
wych ar gyfer ffilmio gweithgareddau 
allanol.

Unwaith y byddwch wedi gwneud 
eich fideo, bydd angen ei rannu mor 
eang â phosib. Mae’n hawdd ofnadwy. 
Rhowch o ar eich gwefan, ar dudalen 
Facebook eich busnes, trydarwch y fideo, 
sefydlwch eich sianel YouTube eich hun a 
defnyddiwch Vimeo. Rhowch deitl diddorol 
a pherthnasol i’ch fideo, ynghyd â disgrifiad 
clir fel y gellir dod o hyd iddo’n haws. Po 
fwyaf o bobl wêl eich fideo, mwyaf tebygol 
iddo gael ei rannu i gynulleidfa gynyddol – 
gallai fod yn gychwyn cyfnod cyffrous dros 
ben i’ch busnes.

http://orchardmarketingassociates.co.uk
http://businesswales.marketinginfohub.co.uk
http://businesswales.marketinginfohub.co.uk
http://llyw.cymru/twristiaeth
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01—

04—

02—
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01—Cleo Browne, Arforgampau Celtic Quest 
02— Arforgampau Celtic Quest, Sir Benfro
03—Bron y medrwch chi flasu’r ewyn 
04—Camera ar helmed
05—Mae ffilm yn cyfleu’r hwyl

Dyma ddetholiad Sarah o’r meddalwedd 
a’r gwasanaethau ar-lein i’ch helpu i greu 
fideos proffesiynol yr olwg heb dorri’r 
banc. 

Windows Movie Maker, meddalwedd 
golygu fideo Microsoft  
http://windows.microsoft.com/en-gb/
windows-live/movie-maker

iMovie for Mac  
apple.com/uk/ios/imovie

Adobe Voice for iPad  
https://standout.adobe.com/voice

Magisto a Animoto, gwasanaethau ar-lein 
hawdd i’w defnyddio 
magisto.com 
animoto.com

Vine  
vine.co

VivaVideo  
vivavideo.tv

Periscope 
periscope.tv

Meerkat  
https://meerkatapp.co

Fi-deo
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Pan welodd Jen Horan fferm Cilan yn Sir 
Ddinbych, roedd hi’n gwybod ei bod hi 
wedi canfod y llecyn perffaith ar gyfer 
gwyliau hunan-arlwyo moethus, a hynny 
nid dim ond am fod ei thad wedi treulio 
oriau difyr lu yma yn pysgota pluen.

Y ffermdy a’r tai allan o garreg, yn dyddio’n 
ôl i 1400, the lleoliad ar lan Afon Ddyfrdwy 
droellog, mynyddoedd y Berwyn yn ymgodi 
yn y pellter... roedd yn nefoedd ar y ddaear.

“Roedd y tawelwch a’r llonyddwch yn mynd 
â mi’n ôl i hafau fy mhlentyndod,” cofia 
Jen. “Sylweddolais fod arna i awydd creu 
casgliad bychan o fythynnod unigryw i fod 
yn ddihangfa i deuluoedd ac i gyplau.”

Lansiodd gwmni Rivercatcher yn 2014 a 
dechrau ceisio perswadio darpar ymwelwyr 
i syrthio mewn cariad â’r lle – yn union fel 
roedd hithau wedi gwneud. Felly mi drodd 
at fideo.

Ac nid unrhyw hen fideo. Mae taith hedfan 
dros y safle, sy’n para dau funud ac a 
ffilmiwyd gan ddefnyddio drôn hofrennydd 
wyth llafn, yn hofran dros yr adeiladau, 
sydd wedi’u hadfer i gyflwr arbennig o 
drwsiadus, gan roi golwg oddi fry o’r wlad 
o’u cwmpas.

“Busnes newydd ydyn ni o hyd, ond hyd yn 
hyn mae ymateb ein gwesteion wedi bod 
yn hynod o gadarnhaol,” ebe Jen. “Mae’n 
nhw’n dweud, unwaith iddyn nhw weld y 
ffilm, eu bod nhw’n gwybod yn union ble 
byddan nhw’n mynd. Mae’n selio’r fargen.”

I gael gwybod mwy… rivercatcher.co.uk

“Mae fideo,” medd pennaeth 
Arforgampau Celtic Quest Cleo Browne, 
“yn rhywbeth y mae pobl yn ei ddeall. 
Mae’n haws rhannu emosiwn popeth. 
Rydyn ni wedi bod yn gwneud ffilmiau ers 
cychwyn y cwmni chwe blynedd yn ôl.”

Mae arforgampau, medd hi, fel canŵio 
heb gwch, syrffio heb fwrdd a neidio bynji 
heb raff. Popeth, mewn gwirionedd, y 
dywedodd eich rhieni wrthych chi am 
beidio â’i wneud ar lan y môr.

Felly yn ei fideos, bron y gallwch chi flasu’r 
ewyn a theimlo’r cyffro o neidio, plymio 
a dringo’ch ffordd o gwmpas arfordir 
creigiog Sir Benfro. Ond maen nhw’n fodd 
i dawelu’ch meddwl ychydig hefyd.

“Rydych chi’n sôn o bosib am daflu’ch hun 
oddi ar glogwyn, a gallai hynny fod yn 
syniad brawychus i rai pobl,” meddai. “Mae 
ffilm yn ffordd o ddangos gymaint o sbort 
yw’r holl beth.”

Bydd arweinwyr Celtic Quest yn cario 
camerâu gwrth-ddŵr a chamerâu GoPro 
ar eu helmedi. Yn ogystal â rhoi’r ffilmiau 
a grëir ar eu gwefan ac ar lwyfannau 
fel YouTube, Instagram a Vine, caiff y 
deunydd ei rannu ar draws y cyfryngau 
cymdeithasol i gyd gan y rhai fu’n cymryd 
rhan eu hunain.

Y rheswm yw y caiff pawb, yn syth pan 
ddônt allan o’r dŵr, gynnig co’ bach USB 
o luniau a fideo crai o’u hanturiaethau. 
“Mae’n gwneud y gwaith marchnata droson 
ni,” medd Cleo.

I gael gwybod mwy…  
celticquestcoasteering.com

Dod i Nabod: 
Rivercatcher

Dod i Nabod: 
Arforgampau 
Celtic Quest

06—

07—

08—

06— Lleoliad trawiadol Rivercatcher, 
Sir Ddinbych

07— Tu mewn i Rivercatcher 
08—Rivercatcher
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Blas o’r môr. Mae tai bwyta da yn fwy na llefydd 
arbennig i fynd iddyn nhw. Gydag ymrwymiad 
cryf i fwyd lleol, gallant helpu diffinio synnwyr 
o le i ymwelwyr anturus sydd a’u bryd ar brofiad 
diwylliannol go iawn.

llyw.cymru/twristiaeth

Mae cymaint o fwydydd amheuthun ar y 
fwydlen ym mwyty newydd Dylan’s yng 
Nghricieth, gall fod yn anodd dewis. Ond 
os ydych yn crafu’ch pen ynglŷn â’ch saig 
cyntaf, hwyrach yr hoffech chi feddwl am 
gacennau cig cranc Penrhyn Llŷn gyda 
chabaits coch wedi’i biclo a crème fraîche.

Nid dim ond am eu bod nhw’n flasus 
dros ben. Ond am y byddwch chi’n helpu 
i gadw’r pysgotwr crancod lleol mewn 
busnes. Eglura’r perchennog David 
Evans: “Mae gwely’r môr yn yr ardal 
yma’n gyforiog o grancod coch ond un 
diwrnod mi ddaeth y pysgotwr i mewn 
a chyhoeddi ei fod o’n rhoi’r gorau iddi. 
Doedd hi ddim werth y drafferth.

“Fe ofynnon ni beth allen ni ei wneud 
i helpu, a’i ateb oedd – prynwch 
fy nghrancod i gyd. Felly, er mawr 
rwystredigaeth i’n prif gogydd, dyma 
benderfynu y cymeren ni’r holl grancod 
yn fyw, paratoi a phrosesu’r cig ein hunain 
a rhoi cacennau cig cranc ar ein bwydlen 
drwy gydol y flwyddyn. Dyna’n cwrs cyntaf 
mwyaf poblogaidd erbyn hyn – rydyn 
ni’n gwerthu cannoedd ohonyn nhw.”

Dyna grynhoi’r strategaeth fanteisiol i bawb 
sydd gan David a’i bartner Robin Hodgson 
byth ers lansio’u bwyty Dylan’s cyntaf 
ym Mhorthaethwy yn 2012. Cynorthwyir 
cyflenwr lleol allweddol i ffynnu. Mae’r 
bwyty’n ffynnu yn sgil hynny. A chaiff 
y cwsmer blatiad ffantastig o fwyd.

Wrth i’r gair fynd ar led, mae’r budd yn 
dechrau ymledu i’r dref ei hun. Effaith 
Dylan’s, os mynnwch chi. Mae eisoes 

wedi digwydd yn y Borth – mae’r bwyty 
ar lan y Fenai a’r Ŵyl Fwyd boblogaidd a 
ysgogodd wedi helpu i greu ymchwydd 
yn niferoedd ymwelwyr. Ers agor eu 
bwyty newydd ym mis Mai 2015, mae’r un 
peth yn digwydd yng Nghricieth hefyd. 

Mae dau adeilad eiconig yn y dref lan môr 
draddodiadol hon ar arfordir deheuol 
Llŷn. Un yw’r castell o’r 13eg ganrif sy’n 
edrych allan dros fae Tremadog o’i benrhyn 
creigiog. Ac ar ben arall y promenâd, reit 
ar y traeth, mae hen gaffi Morannedd.

Dyma lle mae Dylan’s wedi ymgartrefu 
bellach. Maen nhw wedi cymryd 
campwaith Art Deco Clough Williams-Ellis, 
pensaer Portmeirion, gyda’i esgyll crymion 
bendigedig a’i ffenestri uchder llawn, a 
oedd wedi gweld dyddiau gwell, a’i adfer 
i’w hen ogoniant diolch i fuddsoddiad 
o hanner miliwn o bunnoedd. Yn wir, 
maen nhw hyd yn oed wedi gwella ar y 
gwreiddiol; mae’r tu mewn wedi’i addurno 
mewn modd hyd yn oed mwy trawiadol na’r 
hyn oedd yno pan oedd yr adeilad yn ei fri.

O ganlyniad, dyma fwyty sy’n lle i fynd iddo 
go iawn, ac sy’n helpu newid canfyddiad 
pobl, nid yn unig o Gricieth ond o’r byd 
bwyd yng ngogledd Cymru’n gyffredinol. 
Mae hefyd wedi helpu sicrhau mai Dylan’s 
yw’r busnes twristiaeth a lletygarwch 
sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

“Mae gennon ni gyfle anhygoel yma,” 
medd David. “Mae gennon ni’r traethau 
a’r mynyddoedd ac rydan ni mewn lleoliad 
sydd heb ei difetha. Mae bwytai’n dod yn 
fwyfwy poblogaidd, ac os gweithiwn yn 

galed, gyda gonestrwydd ac ymroddiad, 
gallwn sicrhau bod gogledd Cymru’n 
ardal y bydd pobl yn heidio iddi.”

Mae Dylan’s yn un o don o dai bwyta o 
ansawdd uchel a agorodd yn y rhanbarth 
yn 2015. Maen nhw i gyd ar yr arfordir. 
Mae pob un wedi ymrwymo’n gadarn 
i ddefnyddio bwyd lleol. Ac maen 
nhw i gyd wedi cael arian gan Gynllun 
Cefnogi Buddsoddiad Twristiaeth 
Llywodraeth Cymru. Mae hynny wedi 
eu helpu i gynllunio’u mentrau heb 
gyfaddawdu – gan greu sôn amdanynt 
yn y cyfryngau yn ogystal â swyddi.

Mae’n help pan fydd un o brif gogyddion 
Prydain yn cyfrannu at y fenter. Yn 
enwedig pan fo hwnnw’n Gymro 
balch sy’n lladmerydd angerddol dros 
ansawdd ein cynnyrch. Mae’r hogyn o 
Ddinbych, Bryn Williams, enillydd y Great 
British Menu ac wyneb rheolaidd ar 
Saturday Kitchen, erbyn hyn yn rhannu 
ei amser rhwng bwyty Odette’s ym 
Mryn y Briallu yn Llundain a’i fistro, bar 
a chaffe newydd ym Mae Colwyn.

Hwyrach mai yn natblygiad moethus 
£4 miliwn Porth Eirias, rhan o gynllun 
adfywio mawr sydd wedi trawsnewid glan 
môr enwog y dref, y mae wedi ymgartrefu 
ond does dim byd ffurfiol fawreddog 
amdano. Mae yma naws ymlaciol, 
anffurfiol a does dim rheolau: mwynhewch 
frecwast iach, porwch dros blateidiau 
bychain wrth y bar, rhannwch wledd o 
ginio dydd Sul gyda’r teulu neu gwyliwch 
yr haul yn machlud drwy’r muriau 
gwydr mawr sy’n edrych allan i’r môr.
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Bwyd a diod | Blas o’r môr 

I gael gwybod mwy…

Dylan’s 
dylansrestaurant.co.uk

Bryn Williams ym Mhorth Eirias  
portheirias.com

Venu 
venuclub.com

Enoteca Y Felinheli 
01248 208250

Cynllun Cefnogi Buddsoddiad 
Twristiaeth 
llyw.cymru/twristiaeth

Dydi’r olygfa ddim yn ddrwg o’r balconi 
llawr cyntaf yn Venu, chwaith. Mae’r hen 
warws carpedi oedd wedi mynd a’i ben 
iddo wedi cael ei weddnewid yn lolfa, bar 
dawns a bwyty steilus yn edrych allan dros 
harbwr Pwllheli at fynyddoedd Eryri.

Mewn blwyddyn a oedd eisoes yn un 
gofiadwy i’r dref, wrth iddi gynnal Sioe 
Gychod Cymru Gyfan yn academi hwylio 
£9 miliwn newydd Plas Heli, daeth Venu 
ag ychydig o swyn ddinesig i’r dref gyda’i 
llecynnau VIP a’i choctels arbennig. Mae’n 
ganolfan adloniant arbennig i bob oed – ac 
unwaith y byddwch chi wedi magu chwant 
bwyd ar y llawr dawnsio, mae’r bwyty’n 
cynnig bwydydd Cymreig amheuthun.

Mae’r fwydlen yn llawn ac amrywiol, o 
tapas a byrbrydau ysgafn yn cynnwys 
cregyn Berffro wedi’u deifio a choctel cig 
cranc Aberdaron drwodd i pizzas wedi’u 
pobi ar garreg a phrif gyrsiau fel draenog 
môr lleol a chig eidion Cymreig wedi 
heneiddio’n sych.

Yn Enoteca yn y Felinheli, fel yr awgryma’r 
enw, Eidalaidd yw’r ryseitiau, ond eto 
wnewch chi byth anghofio mai yng 
Nghymru rydych chi. Pan lansiodd 
y perchnogion, Paolo Basetti Sani a 
Ferdinando Salvestrini, eu tŷ bwyta ar 
farina’r Felin, roedden nhw’n awyddus i 
dalu teyrnged i ddau ddiwylliant. Y tu mewn 
fe welwch chi lechi Cymru yn ogystal â 
marmor Toscana, staff Cymraeg eu hiaith 
yn cydweithio â’r cogydd a’r sommelier 
o’r Eidal – a dewis da o fwydydd lleol yn 
cynnwys cregyn gleision a stêc.

Gyda bwyty arall arbennig i ogledd Cymru 
i agor yn ddiweddarach eleni, sef Brasserie 
Catch 22 a’i le i 150 o giniawyr yn y Fali ar 
Ynys Môn, does dim arwydd eto fod y don 
arbennig hon ar fin torri.

03—

04—

02—

01—

05—
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01— Y partneriaid Robin Hodgson (chwith) a 
David Evans yn Dylan’s, Cricieth

02—Dylan’s, Cricieth
03—Mae Dylan’s yn arbenigo mewn bwyd môr 
04—Campwaith Art Deco yw Dylan’s 
05—Dylan’s, Cricieth
06—Venu, Pwllheli
07—Balconi’r llawr cyntaf yn Venu 
08—Venu, Pwllheli
09—Venu, Pwllheli
10—Bryn Williams ym Mhorth Eirias 
11—Bryn Williams ym Mhorth Eirias 
12—Bryn Williams ym Mhorth Eirias 
13—Bryn Williams (dde) yn y gegin

Mae gan Gymru rai o gynhyrchwyr 
bwyd a diod gorau’r byd – a chogyddion 
o safon byd i’w goginio hefyd. Mae 
twristiaid fwyfwy’n chwilio am brofiadau 
lleol, newydd a dilys sydd â chysylltiad 
cynhenid â’r llefydd yr ymwelant â nhw.

Cysylltwch y ddau beth a dyna dwristiaeth 
bwyd – ffermwyr, cynhyrchwyr, cyflenwyr, 
bwytai, caffis, tafarnau a lletywyr i gyd yn 
cydweithio i helpu ymwelwyr i ddarganfod 
ein trysorau bwyd lleol. Mae’n ymwneud â 
hyrwyddo’n bwyd ac adrodd hanes ei daith 
i gyrraedd ein platiau, fel bod twristiaid 
yn teimlo gwir gysylltiad â’r ardal ac yn 
awyddus i ddod yn ôl am chwaneg.

Mae digon yn y fantol. Yn 2013, daeth 
89 miliwn o ymweliadau dydd i Gymru â 
mwy na £3 biliwn o wariant – a 40% o 
hynny’n wariant ar fwyd a diod. Dyna un 
rheswm pam mae Llywodraeth Cymru 
wedi lansio Cynllun Gweithredu Twristiaeth 
Bwyd Cymru 2015-2020, gyda’r nod o 
godi proffil y wlad fel cyrchfan sy’n cynnig 
bwyd o ansawdd uchel i dwristiaid.

Edrychwch allan hefyd am becyn cymorth 
busnes sy’n llawn cynghorion ynghylch sut 
i gynnig profiad bwyd a diod gwirioneddol 
Gymreig. Mae hyd yn oed yn cynnwys 
syniadau ar gyfer brecwastau gwell. Fel 
wyau wedi’u pobi gyda chennin, bara 
lawr a chig moch – melys moes mwy!

I gael gwybod mwy…  
llyw.cymru/twristiaeth

Beth yw 
twristiaeth 
bwyd?

06—

08—

12—

07—

09—

13—
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Wildernest

Ychydig o steil Americanaidd wedi’i 
drawsblannu mewn cae ger Llanbed. 
Mae bwled arian y trelar Airstream yn 
dyddio’n ôl i 1964 ond mae pob cyfleuster 
modern ynddo gan gynnwys gwely dwbl, 
cegin retro, llosgydd coed ac ystafell wlyb. 
wildernest.co.uk 

Wonderfully Wild

Pebyll llety saffari clasurol â rhyw naws 
Gymreig, diolch i olygfeydd godidog 
Eryri. Pan arallgyfeiriodd Robin a 
Victoria Roberts eu fferm ym Miwmares, 
cawsant syniadau mawr – a llawn steil. 
Pleidleisiwyd y safle’n un o’r cyrchfannau 
gwledig mwyaf anghyffredin gan y 
cylchgrawn Elle. wonderfullywild.co.uk 

Living Room

Yn ôl i’r bywyd syml (ond steilus) – 
30 troedfedd uwchben y llawr. Mae’r 
podiau crwm dyfodolaidd hyn wedi’u 
hadeiladu’n uchel yn y coed mewn 
dyffryn dirgel ger Machynlleth. Mae’r 
gawod ffynnon boeth yn brofiad ynddo’i 
hun. Dim tâl ychwanegol i wiwerod. 
living-room.co 

Fferm Treberfedd 

Cewch deimlo’n union fel hobit yn y tai 
ffrâm bren unigryw hyn, wedi’u cloddio 
i mewn i’r llethrau â blanced gynnes o 
dyweirch ar eu pennau. Gyda system 
wresogi danddaearol, stôf llosgi coed 
a waliau wedi’u leinio â gwlân defaid, 
rhaid mai dyma’r cartrefi mwyaf clyd yng 
Ngheredigion. treberfedd.co.uk

Gwyliau Gwledig Nannerth 

Dyma Alys – y garafán sipsiwn dlysaf 
yng Nghymru, o bosib. Ar y fferm organig 
hon ar ben bryn yn y Canolbarth, cewch 
gysgu yng ngwely dwbl cyfforddus Alys a 
chael cawod yn y cwt bugail y drws nesaf. 
Yn ffodus, mae’r bugail wedi hen fynd. 
nannerth.co.uk

Antur dan y sêr. Mae brid newydd o safleoedd 
“glampio” yng Nghymru’n dangos bod antur a 
moethusrwydd yn gallu cydfyw’n ddedwydd. 
Dyma broffil o chwech o’r goreuon.

29llyw.cymru/twristiaeth

Does dim rhaid i’r ffaith eich bod chi allan 
o dan y sêr olygu na all eich tywelion 
fod yn feddal a sych. Dyna, yn gryno, yw 
apêl ampio, y gwersylla moethus sy’n 
prysur ennill ei le fel dewis amgenach na 
chodi’ch pabell eich hun a byw’n galed.

Mae busnesau twristiaeth yng Nghymru 
wedi croesawu’r awydd cyffredinol hwn i 
ddychwelyd at natur heb orfod mynd heb 
y cyffyrddiadau bach moethus. Bellach gall 
ymwelwyr sy’n awchu am antur ddewis 
o ddetholiad o iwrtiau, tipis, tai coed, 
carafanau Romani, cytiau bugail, eco 
podiau, pebyll saffari a cherbydau trên 
moethus.

Os oes gennych dir neu os ydych yn 
rhedeg atyniad, eiddo neu ddigwyddiad, 
gallai glampio fod yr union arallgyfeiriad i 
chi. Arallgyfeiriad gwahanol – a moethus 
iawn, iawn.

Yn y Secret Yurts ger y Trallwng, ’dyw 
Tracey a Terry Phillips ddim yn darparu 
trydan na’r rhyngrwyd. Ond maen nhw’n 
cynnig golygfeydd godidog, heb sôn am 
welyau mawr, llosgwyr logiau a’r tywelion 
meddalaf i gyd-fynd â’u cawodydd, ceginau 
go iawn a thoiledau sy’n tynnu dŵr. O, a 
thwba twym.

“Mae pobl eisiau gwneud rhywbeth 
gwahanol,” medd Tracey, yn tan-ddweud 
braidd. “Ond maen nhw’n dal i ddisgwyl y 
moethau i gyd.”

thesecretyurts.co.uk

01—The Secret Yurts, Dolanog, y Trallwng 
02—The Secret Yurts
03—The Secret Yurts
04—Twba twym yn y Secret Yurts 
05—The Secret Yurts
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Crëwch ffrwd â’ch brand eich hun

Nawr crëwch ffrwd newydd, ac yn hytrach 
na mynd am un o’r dewisiadau diofyn, 
dewiswch “search”. Rhowch eich enw 
brand i mewn ac unrhyw amrywiadau arno, 
ac efallai enwau aelodau allweddol o’ch tîm, 
a bydd y ffrwd hon yn dangos ichi bob tro 
y bydd rhywun yn crybwyll eich brand ond 
heb ddefnyddio’ch enw Twitter.

Rhowch ddyfynodau am unrhyw union 
eiriad rydych chi eisiau chwilio amdano. 
Wrth ychwanegu AND neu OR rhwng 
ymadroddion, gallwch ddweud wrth y 
chwiliad am edrych am y term hwn a/neu 
un arall.

Sefydlwch chwiliadau cynnyrch penodol

Nesaf, ychwanegwch ffrwd newydd a 
dewis “search”, fel y gwnaethoch ar gyfer 
y chwiliad am eich brand. Y syniad yw ichi 
gael gweld pob trydar sy’n crybwyll eich 
cynnyrch. Felly os mai llety hunan-arlwy 
yng Nghymru yw hwnnw, gallech sefydlu 
chwiliad tebyg i hyn: “self catering” AND 
“wales”. 

Chwiliwch am gyfleon i hysbysebu

Mae Hootsuite yn wych ar gyfer 
gwrando cymdeithasol – ond gallwch ei 
ddefnyddio fel arf hysbysebu hefyd. Mae 
newyddiadurwyr wrth eu bodd gyda 
Twitter ac yn aml fe wnânt drydar ceisiadau 
am gyfranwyr neu am bobl i roi sylw ar eu 
herthyglau. Mae’r rhain yn gyfleon gwych 
i’ch hysbysebu eich hun a’ch brand.

O chwilio am ddau hashnod cyffredin 
a ddefnyddir gan newyddiadurwyr, 
#journorequest a #prrequest, fe ddenwch 

ffrwd o geisiadau yn syth i’ch dangosfwrdd.
Gallech fireinio’r chwiliad ymhellach fel 
hyn: #journorequest OR #prrequest 
AND “wales” OR “accommodation” OR 
“attractions” OR “travel”.
 
Bachwch ar y cyfle i amseru – yn ofalus

Mae Hootsuite yn caniatáu ichi amseru 
trydariad ar gyfer diwrnod ac amser 
penodol – neu gallwch ddefnyddio’u 
nodwedd “auto schedule”, sy’n dysgu 
dros amser pa bryd y mae eich cynulleidfa 
ar-lein ac felly beth yw’r amserau gorau 
i drydar. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os 
ydych yn brin o amser ac adnoddau.

Ond byddwch yn ofalus – mantais Twitter 
yw eich bod yn gallu cynnal sgwrs. Os 
mai dim ond amseru eich trydar wnewch 
chi, allwch chi ddim cyfrannu. Cofiwch 
fewngofnodi’n rheolaidd ac ateb pobl 
ac ymateb i bopeth a ddywedant, gan 
ddefnyddio’r cynghorion hyn.

Trydar a hwtian. Mae gan Twitter 316 miliwn 
o ddefnyddwyr byw: does ryfedd bod rheoli’ch 
trydariadau yn gallu bod yn waith llawn-
amser. Efallai mai Hootsuite yw’r ateb, yn ôl yr 
arbenigwr marchnata digidol Laura Hampton.  
Ac mae’n rhad ac am ddim.

31llyw.cymru/twristiaeth

Mae’r diwydiant twristiaeth yn gyffrous 
ond yn heriol. Gall fod yn anodd dal llygad 
cwsmeriaid detholgar mewn marchnad 
orlawn.

Ond wrth farchnata ar-lein, mae’r cae 
chwarae’n fwy gwastad. Yn sicr, mae 
llwyddiant yn bosib i atyniadau a darparwyr 
llety sy’n arddel strategaeth ddigidol 
gadarn ac agwedd greadigol.

Mae Twitter yn lle gwych i ddarganfod 
cwsmeriaid newydd a chreu perthynas 
gyda’r cwsmeriaid sydd gennych eisoes. 
Ond â 316 miliwn o ddefnyddwyr yn 
bwydo’u negeseuon i mewn yn ddi-baid, 
mae’n anodd mynd i’r afael â’r hyn sy’n 
berthnasol i chi a sut i’w ddefnyddio.

Mae Hootsuite yn feddalwedd gwych i’ch 
helpu i weithio Twitter yn fwy effeithiol. 
Dyma fy mhum cyngor ynghylch sut y gall y 
diwydiant twristiaeth gael y gorau ohono: 

Sefydlwch ffrydiau

Dyma’r peth cyntaf i’w wneud gyda’ch cyfrif 
Hootsuite newydd. Ffrydiau yw’r colofnau 
o wybodaeth sy’n ymddangos gyda’ch 
dangosfwrdd ac yn dangos cynnwys 
amrywiol ichi, yn dibynnu ar beth rydych 
wedi’i bennu.

Dechreuwch gyda ffrwd gartref, ffrwd 
crybwylliadau, ffrwd aildrydariadau, ffrwd 
dilynwyr newydd a mewnflwch. Bydd y 
rhain yn dangos ichi bob tro y bydd rhywun 
yn rhyngweithio â’ch enw Twitter. Felly 
gallwch weld ac ymateb i’r rhyngweithiadau 
hyn yn gyflym heb orfod chwilio drwy 
Twitter na symud rhwng sgriniau yn 
twitter.com. 

01—Laura Hampton 
02—Bae Cardiff

I gael gwybod mwy…

Tanysgrifiwch am ddim yn  
hootsuite.com

Laura Hampton yw’r rheolwr 
marchnata yn asiantaeth farchnata 
digidol Impression.  
impression.co.uk 

Holwch Laura neu rannu eich 
profiadau trwy drydar 
@lauralhampton neu  
@impressiontalk

Mae Laura’n arbenigwraig ym 
Mharth Marchnata Busnes Cymru  
http://businesswales.
marketinginfohub.co.uk

http://llyw.cymru/twristiaeth
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gan Roald Dahl.

 01— Rhai o gymeriadau enwocaf Roald Dahl
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Straeon yr annisgwyl. Nid ar arfordir, dyfroedd 
gwyn a mynyddoedd gwyllt Cymru yn unig 
y mae antur yn digwydd. Gall fod yn daith i’r 
dychymyg hefyd – gydag un o hoff storïwyr y byd 
yn dywysydd.

llyw.cymru/twristiaeth

Does dim llawer all guro’r wefr o wibio i 
lawr weiren zip, dal y don berffaith neu 
daflu’ch hun oddi ar glogwyn i’r môr. 
Ond os ydych chi eisiau antur go iawn, 
darllenwch lyfr.

Bydd awduron da’n mynd â chi i lefydd 
gwirioneddol annisgwyl, ac yn eich 
cyflwyno chi i gymeriadau anghyffredin 
rydych chi’n annhebygol, hyd yn oed mewn 
gwlad mor lliwgar â Chymru, o ddod ar eu 
traws yn y dafarn leol. Yn lle ymarfer eich 
corff, maen nhw’n rhoi sesiwn ymarfer dda 
i’ch meddwl.

Un o’r mwyaf bywiog, cyffrous a gwallgo 
o greadigol ohonyn nhw i gyd oedd 
Roald Dahl. Yn 2016 mae’r byd yn dathlu 
canmlwyddiant un o’i hoff awduron plant 
gyda pharti drwy gydol y flwyddyn a ffilm 
fawr The BFG wedi’i chyfarwyddo gan 
Steven Spielberg.

Ac nid pawb sy’n gwybod hyn – ond 
Cymro oedd Roald Dahl. Efallai ei fod 
o dras Norwyaidd ond fe’i ganwyd yn 
Llandaf, Caerdydd yn 1916. Gan mlynedd yn 
ddiweddarach, mae Cymru’n gwneud mwy 
na’i hawlio fel un ohonom ni. Rydyn ni’n 
arwain y ffordd.

Yng ngeiriau Wili Wonka: “Mae pethau 
rhyfeddol ar y gweill ar eich cyfer!” Gan 
adeiladu ar lwyddiant canmlwyddiant Dylan 
Thomas yn 2014, Cymru oedd gyntaf yn y 
ras i gyhoeddi ei rhaglen ddigwyddiadau ar 
gyfer dathliadau Roald Dahl 100 – fydd yn 
arwain at ddigwyddiad byw anhygoel a fydd 
y mwyaf o’i fath yn unman yn y byd.

Ar 17 a 18 Medi, Dinas yr Annisgwyl 
fydd Caerdydd; un llwyfan enfawr yn 

cynnwys popeth sy’n od, yn rhyfeddol, 
yn chwyldroadol ac yn swrreal ym myd 
Dahl. Felly pwy a ŵyr ble y gallai Crocodeil 
Anferthol, eirinen wlanog enfawr neu Mr 
Cadno Campus ddangos eu hwynebau?

Yn gyd-gynhyrchiad gan National Theatre 
Wales a Chanolfan Mileniwm Cymru, 
cyfarwyddir y digwyddiad gan Nigel 
Jamieson, a helpodd greu seremoni 
agoriadol Gemau Olympaidd Sydney.

“Dinas Roald Dahl yw Caerdydd, dinas 
ei blentyndod,” medd John McGrath o 
National Theatre Wales. “Mae ei deulu’n 
anhygoel o frwd dros ailgysylltu â Chymru. 
Mae ei fyd mor arbennig, mor chwareus a 
hyfryd, ac mae arnon ni eisiau trawsnewid 
y ddinas gyfan drwy’r persbectif hwnnw, a’i 
gweld fel y byddai Dahl yn ei gweld.

“Dinas yr Annisgwyl fydd y digwyddiad 
celfyddydol mwyaf a disgleiriaf y mae 
Caerdydd wedi’i weld erioed a’r digwyddiad 
byw mwyaf yn nathliadau canmlwyddiant 
Roald Dahl. Dros y ddau ddiwrnod bydd 
digwyddiadau mawr yn denu degau o 
filoedd o bobl, a digwyddiadau eraill llai 
y gallech ddod ar eu traws ar ddamwain 
bron. Bydd modd gweld rhai o’r hoff 
gymeriadau o lyfrau Dahl yn ogystal ag 
ambell un llai adnabyddus – a hynny y tu 
mewn, y tu allan ac ar furiau gwahanol 
adeiladau yng nghanol y ddinas.”

Ynghyd â rhaglen genedlaethol o 
ddigwyddiadau estyn allan, arddangosfa 
o ddarluniau gan Quentin Blake a 
chystadleuaeth corau ysgol Gwlad y 
Gân, wedi’i hysbrydoli gan Dahl, mae’n 
ddigwyddiad sy’n cydweddu’n berffaith â 
Blwyddyn Antur Cymru yn 2016.

Doedd antur ddim yn beth dieithr i Dahl, 
boed hynny wrth wneud drygioni yn ei siop 
felysion yn Llandaf neu pan oedd yn beilot 
ifanc yn yr Ail Ryfel Byd. Ond yr hediadau 
dychymyg aruthrol yn ei lyfrau sy’n rhoi’r 
wefr fwyaf un. Mae harneisio’r cyffro hwn 
yn rhywbeth y gall y wlad gyfan – gan 
gynnwys diwydiant twristiaeth Cymru – 
gyfranogi ynddo.

“Bob tro yr agorwch lyfr, rydych chi’n 
agor byd newydd o antur,” medd Lleucu 
Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth 
Cymru. “Mae mwynhau lleoliad yn rhan o 
hynny. Rydyn ni eisiau dod â Dahl yn ôl i 
Gymru a denu mwy o ymwelwyr i brofi byd 
ei blentyndod. Mae yma gyfle gwirioneddol 
i wneud argraff fawr drwy weithio gyda’n 
gilydd.”

Bydd Llenyddiaeth Cymru’n defnyddio 
hud geiriau, storïau a chymeriadau 
Dahl i ysbrydoli creadigrwydd a mynd â 
llenyddiaeth i lefydd newydd ac annisgwyl. 
Trwy eu cynllun Dyfeisio Digwyddiad, 
maen nhw’n cynnig cyllid i gymunedau, 
grwpiau ieuenctid, gwyliau, artistiaid a 
busnesau ledled y wlad i sicrhau y caiff y 
canmlwyddiant ei ddathlu ym mhob man – 
ac y gall pawb ei fwynhau.

 “Ddylai neb golli’r cyfle unigryw hwn i 
fwynhau dyfeisgarwch, drygioni a hwyl a 
sbri!” yn ôl John Collins o Ystâd Lenyddol 
Roald Dahl.

Felly dechreuwch grafu pen. Os ydych 
chi’n awyddus i goginio Bwydydd Ych-y-
pych yn eich bwyty neu os ydych o’r farn 
y byddai ymddangosiad gan Mr Cadno 
Campus yn beth poblogaidd iawn yn 
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eich sioe amaethyddol leol, cysylltwch 
â Llenyddiaeth Cymru am gymorth a 
chyngor.

Dim ond yr enghraifft ddiweddaraf yw 
dathliadau Roald Dahl 100 o’r modd y 
mae twristiaeth lenyddol wedi dod yn 
fusnes mawr yn economi Cymru. Adleisir 
llwyddiant aruthrol Gŵyl y Gelli mewn 
digwyddiadau llai fel Gŵyl Lenyddiaeth 
Dinefwr a Phenwythnos Talacharn.

Mae digwyddiadau sy’n fwy adnabyddus 
am eu cerddoriaeth, fel Gŵyl y Dyn 
Gwyrdd, Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion 
a’r Good Life Experience a sefydlwyd gan 
Cerys Matthews o Radio 6, bellach yn 
cynnwys perfformiadau llenyddol hefyd. 
Mae’n amlwg mai llyfrau yw’r roc a rôl 
newydd.

Am 2016 ac wedyn, nid gwlad anturiaethau 
corfforol yn unig fydd Cymru. Bydd yn 
cynnig taith i’r dychymyg hefyd.

“I ddeall awdur dylech wybod ble roedd yn 
byw a’r llefydd roedd yn eu caru,” medd 
Lleucu Siencyn. “Yn aml mae’r tarddleoedd 
ysbrydoliaeth hyn mewn mannau prydferth 
fel Parciau Cenedlaethol, yn agos at ein 
harfordir neu mewn pentrefi bach llawn 
cymeriad. Mae mynd allan i’r tirweddau 
hyn, a defnyddio’r synhwyrau i gyd, yn 
helpu i ddod â’r awdur yn fyw.

“Mae gan bobl lawer iawn o arferio n 
a diddordebau. Nid llenyddiaeth yw eu 
hunig ddiléit; maen nhw wrth eu bodd 
efo pethau fel cerddoriaeth a bwyd hefyd. 
Bydd Blwyddyn Antur yn ffordd o ddod â’r 
pethau hyn ynghyd a’u cyflwyno i’r byd i 
ddangos beth sydd gan Gymru i’w gynnig, 
sef diwylliant cynhenid byw y bydd pobl 
eisiau ei brofi drostynt eu hunain.”

I gael gwybod mwy…

Llenyddiaeth Cymru 
literaturewales.org/
roalddahl100cym/ 

Canolfan Mileniwm Cymru 
wmc.org.uk/?lang=cy-GB

National Theatre Wales 
nationaltheatrewales.org/cy

03—
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01—Yr awdur Roald Dahl 
02— James a’r Eirinen Wlanog 

Enfawr 
03—Y Twits, Roald Dahl 
04—Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 

05—Gŵyl y Gelli
06—Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr
07—Gŵyl Rhif 6
08—Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr

Yma yng Nghymru mae’n teimlo fel petai 
gŵyl lenyddol ymlaen bob penwythnos. 
Dyma chwech o’r goreuon – gan gynnwys 
eu tad nhw oll yn y Gelli Gandryll.

Gŵyl y Gelli  
hayfestival.com

Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr  
dinefwrliteraturefestival.co.uk/cym/

Gŵyl Lyfrau Penarth  
penarthbookfestival.org.uk

Gŵyl Arall, Caernarfon  
gwyllarall.com

Penwythnos Talacharn  
thelaugharneweekend.com

Gladfest, Penarlâg  
gladstoneslibrary.org/events

Grym y gair

08—

05— 06—

07—
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Proffil | Mynd yr ail filltir

05—

02—

07—06—

04—03—

01—

08—

01—Bythynnod Sir Benfro, Abaty Tyndyrn 
02—Bythynnod Sir Benfro
03—Steffan Roberts, Pen-y-Ceunant Isaf, Eryri
04—Bara brith enwog Steffan 
05—Fiona Wilton o Fythynnod Sir Benfro 
06—Pen-y-Ceunant Isaf, Eryri 
07—Bythynnod Sir Benfro 
08—Bythynnod Sir Benfro
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Mynd yr ail filltir. Un peth yw siarad am roi 
croeso Cymreig: dyma ddau fusnes sy’n mynd yr 
holl ffordd. Yn wir, dydi mynd yr ail filltir ddim 
yn ddigon pell ganddyn nhw.

llyw.cymru/twristiaeth

Roedd Fiona Wilton yn eistedd ar draeth 
yn Delaware, Unol Daleithiau America, 
pan ddaeth neges i’w ffôn symudol yn 
holi pa dafarnau yn Nyffryn Gwy fyddai’n 
gweini bwyd heb glwten.

Wedi ebostio ambell dafarn leol, llwyddodd 
i ateb y cwestiwn a chadarnhau cwsmer 
arall eto i Fythynnod Sir Benfro, y busnes 
hunan-arlwyo pum seren y mae hi’n ei 
redeg gyda’i gŵr Malcolm. Dim ond un 
oedd hwnnw o 12 archeb a gymerodd tra 
roeddent ar eu gwyliau. Y diwrnod ar ôl i’w 
hawyren lanio’n hwyr yn ôl ym Mhrydain 
roedden nhw’n glanhau bythynnod ar gyfer 
newydd-ddyfodiaid.

“Mae’n rhaid ymateb yn gyflym, achos os 
na wnewch chi, fe wnaiff rhywun arall,” 
medd Fiona. “Allwn ni ddim anghofio’r 
busnes tra byddwn ni i ffwrdd.”

Mae’r pâr yn cynnig ein Croeso Gorau 
i Ymwelwyr, a hynny’n swyddogol yn 
ôl Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol 
Cymru 2015. Pan gyrhaeddwch un o’u 
tri bwthyn del, gallwch ddisgwyl tyweli a 
gynau ymolchi yn barod ichi, deunyddiau 
cosmetig wedi’u gosod allan, blodau ffres 
ymhob ystafell, napcynau wedi’u startsio a 
gwydrau gloyw ar y bwrdd, hambwrdd te 
gyda theisennau ffres, llaeth yn yr oergell, 
fodca ffrwythau cartref a photel o win, 
llythyr croeso wedi’i ysgrifennu â llaw 
a nifer o gyffyrddiadau bach eraill i gyd 
wedi’u teilwra i’ch gofynion penodol chi.

Ond dyma’r darn hawdd, medd Fiona. “Nid 
ysgwyd llaw yw croeso, mae’n broses. Dydi 
hi ddim yn anodd cael rhywun allan o’u 

car a dweud ‘croeso’, mae’r lle’n gynnes 
a golau, gyda blodau a gwin. Ond mae’r 
broses yn cychwyn gyda’n cyfathrebiad 
cyntaf un gyda nhw ar ein gwefan neu ar 
gyfryngau

cymdeithasol, cyn iddyn nhw hyd yn oed 
dorri gair gyda ni’n bersonol. Mae angen 
iddyn nhw deimlo bod croeso iddynt ac y 
gallant ymddiried ynoch chi o’r cychwyn 
cyntaf.”

Mae’n fater o gael sgwrs gyda’ch gwesteion 
– hyd yn oed os nad yw’r hyn a glywch chi 
bob amser wrth eich bodd. Fel y rhan fwyaf 
o fusnesau twristiaeth y dyddiau hyn, caiff 
Bythynnod Sir Fynwy adolygiadau cyson 
ar-lein ac ar ffurflenni adborth a adewir yn 
y bythynnod.

Mae’n well ganddyn nhw ganolbwyntio ar 
y geiriau o ganmoliaeth a’r syniadau da yn 
hytrach nag ar y sylwadau sy’n pigo beiau. 
“Allwch chi ddim gorffwys ar eich rhwyfau, 
mae pethau’n symud yn eu blaenau,” medd 
Fiona. “Beth bynnag, pa bryd arall mewn 
bywyd y cewch chi seren aur gan unrhyw 
un ar ôl ichi dyfu’n oedolyn? Mae’n wobr 
uniongyrchol.”

Dyna deimlad sy’n eitha’ cyfarwydd i 
Steffan Roberts. Cafodd ei Fwthyn Te 
ym Mhen-y-Ceunant Isaf yn Llanberis ei 
bleidleisio’n dŷ bwyta gorau Cymru ddwy 
waith gan deithwyr TripAdvisor – a hynny 
er nad yw’n cynnig bwyd poeth.

Hwyrach fod hynny’n rhywbeth i’w wneud 
â’r bara brith “fel roedd Mam yn arfer ei 
wneud”, neu’r ddiod siocled poeth sydd, 
i lawer o bobl, y gorau iddynt ei flasu 

erioed. Ond yn fwy fyth mae i’w wneud â 
phersonoliaeth unigryw Steffan ei hun – ac 
ymroddiad i wasanaeth cwsmeriaid sy’n 
ymylu ar fod yn obsesiwn.

Ers 15 mlynedd bellach mae’n darparu 
cynhesrwydd, cynhaliaeth ac anogaeth o’i 
gaffi di-lol ar lethrau isaf yr Wyddfa fawr, 
ac yn gwneud hynny am 365 diwrnod y 
flwyddyn.

Cŵn budr, esgidiau mwdlyd, dillad gwlyb – 
fydd dim ots o gwbl gan Steffan, hyd yn oed 
os yw hi’n Ddydd Nadolig. Mae ei fwthyn 
carreg o’r 18fed ganrif a’i dân coed ffyrnig 
a’i awyrgylch bywiog yn olygfa galonogol i 
gerddwyr sy’n dod i lawr oddi ar y mynydd 
prysuraf yng ngwledydd Prydain. Yn wir, 
mae’n esiampl o’r croeso cynnes Cymreig.

“Does dim ots pwy sy’n cerdded drwy’r 
drws, bydd pawb yn siarad â’i gilydd,” 
medd Steffan. “Fi fy hun ydw i; dwi’n creu 
fy awyrgylch fy hun ac yn hyfforddi fy 
staff i wneud yr un fath. Rydan ni ar dân 
eisiau sicrhau bod y gair ‘croeso’ yn golygu 
rhywbeth i bawb sy’n dod ar ein traws ni.”

I gael gwybod mwy…

Bythynnod Sir Fynwy 
monmouthshirecottages.co.uk

Pen-y-Ceunant Isaf 
bwthynteyrwyddfa.com/ 
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