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Croeso Beicwyr

Croeso Beicwyr
Rhaid i gyfranogwyr fod, a pharhau i fod, yn aelod o gynllun graddio perthnasol Seren Croeso 
Cymru, a bodloni pob un o’r meini prawf canlynol:

Cyfleusterau a Gwasanaethau

•  Dylai lle ar wahân fod ar gael i sychu dillad ac esgidiau a wisgir y tu allan ar dymheredd 
amgylchynol, fel y fellir sychu dillad dros nos.

•  Ardal dan do y gellir ei gloi i storio beiciau a chewyll yn ddiogel dros nos, gyda mynedfa 
ddi-rwystr. 

•  Mynediad i bwynt dŵr ar gyfer golchi beiciau a dillad awyr agored. 

•  Pecyn argyfwng trwsio beiciau a pynjars. Awgrymir cynnwys: Lifrau Teiars. Pecyn trwsio 
pynjars, Iriad, Pwmp ar gyfer Falfiau Presta a Schraeder. 

•  Pecyn cymorth cyntaf i’w ddarparu fel fo’n briodol i faint y busnes.

Trefniadau Bwyd

•  Offer i wneud diod boeth ac oer (Anogir cynnig diod ar gyrraedd). Mewn llety â 
gwasanaeth dylid darparu cynhwysion neu weini diodydd ar ofyn.

•  Pryd nos ar gael os nad oes cyfleusterau bwyta o fewn un filltir (llety â gwasanaeth).

•  Brecwast cynnar neu wedi ei bacio ar gael (o 7.00yb) (brecwast cyfandirol yn dderbyniol) 
os y nodir hynny y noson cynt.

•  Pecyn bwyd ar gael mewn llety â gwasanaeth (o bosibl gyda tâl ychwanegol). Gwasanaeth 
ail lenwi fflasg ar gael.

•  Mewn llety hunan-ddarpar dylid cael darpariaeth ar gyfer archebu nwyddau sylfaenol o 
flaen llaw i gyrraedd ar gyfer ymwelwyr sy’n cyrraedd heb gar.
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Croeso Beicwyr

Darpariaeth Gwybodaeth
Gall hwn fod mewn man canolog, hawdd i’w gyrraedd, a gall hefyd ei osod yn 
ystafelloedd gwely ymwelwyr neu llety hunan-ddarpar.

•  Manylion yr allfeydd llogi beiciau, siopau trwsio beiciau a phartiau sbar ar gael.

•  Manylion y meddyg, deintydd, ysbyty, fferyllfa 24 awr a milfeddyg (os y derbynnir 
anifeiliaid anwes) agosaf.

•  Mapiau a llyfrau cyfeirio ar gael ar feicio yn yr ardal / manylion llwybrau beicio lleol a 
rhanbarthol a sefydliadau.

•  Darparu gwybodaeth ar drafnidiaeth gyhoeddus lleol a pha gyfleusterau cludo beiciau 
sydd ar gael neu fanylion cyswllt. Hefyd manylion unrhyw gwmniau trosglwyddo bagiau 
neu dacsis sy’n gweithredu’n lleol.

•  Gwybodaeth ar y tywydd yn yr ardal wedi arddangos yn amlwg a’i newid yn ddyddiol ac/
neu rifau ffôn ble gellir cael yr wybodaeth ddiweddaraf os oes angen.

•  Rhoi gwybodaeth ar atyniadau lleol a digwyddiadau ac/neu rifau ffôn y gall ymwelwyr eu 
galw i gael yr wybodaeth ddiweddaraf, os oes angen.

•  Mewn llety hunan-ddarpar, darparu gwybodaeth ar leoliad ac oriau agor y siopau agosaf, 
gan gynnwys cyfeiriadau.

•  Manylion y banc/twll yn y wal agosaf, ffôn cyhoeddus, swyddfa’r post, blwch post a 
siopau offer awyr agored agosaf.

•  Arddangos manylion gwasanaethau achub lleol, yn cynnwys Tîm Achub y Mynydd a 
Gwylwyr y Glannau (os yn berthnasol) a datgan rhif ffôn 999 (112 o ffôn symudol).

•  Arddangos manylion Côd Cefn Gwlad, www.countrysidecodewales.org.uk neu 
0845 1306 229.

•  Manylion bwytai a thafarndai lleol sy’n cynnig bwyd.

•  Os y derbynnir archebion grŵp, dylid darparu gwybodaeth ar gyfleusterau storio, 
darpariaeth/opsiynau bwyta, cofrestru grwpiau a gwybodaeth cyn cyrraedd sy’n ofynnol 
ac a roddir.
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Croeso Cerddwyr

Croeso Cerddwyr
Rhaid i gyfranogwyr fod, a pharhau i fod, yn aelod o gynllun graddio perthnasol Seren Croeso 
Cymru, a bodloni pob un o’r meini prawf canlynol:

Cyfleusterau a Gwasanaethau

•  Dylai lle ar wahân fod ar gael i sychu dillad ac esgidiau a wisgir y tu allan fel y gellir sychu 
dillad dros nos.

•  Haearn crafu esgidiau wrth y prif ddrysau ac/neu fynediad i gyfleusterau gyda chyflenwad 
dŵr i lanhau esgidiau a dillad awyr agored.

•  Pecyn cymorth cyntaf i’w ddarparu fel fo’n briodol i faint y busnes.

Trefniadau Bwyd

•  Offer i wneud diod boeth ac oer (Anogir cynnig diod ar gyrraedd). Mewn llety â 
gwasanaeth dylid darparu cynhwysion neu weini diodydd ar ofyn.

•  Pryd nos ar gael os nad oes cyfleusterau bwyta o fewn un filltir (llety â gwasanaeth).

•  Brecwast cynnar neu wedi ei bacio ar gael (o 7.00yb) (brecwast cyfandirol yn dderbyniol) 
os y nodir hynny y noson cynt.

•  Pecyn bwyd ar gael mewn llety â gwasanaeth (o bosibl gyda tâl ychwanegol). Gwasanaeth 
ail lenwi fflasg ar gael.

•  Mewn llety hunan-ddarpar dylid cael darpariaeth ar gyfer archebu nwyddau sylfaenol o 
flaen llaw i gyrraedd ar gyfer ymwelwyr sy’n cyrraedd heb gar.
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Croeso Cerddwyr

Darpariaeth Gwybodaeth
Gall hwn fod mewn man canolog, hawdd i’w gyrraedd, a gall hefyd ei osod yn 
ystafelloedd gwely ymwelwyr neu llety hunan-ddarpar.

•  Manylion y meddyg, deintydd, ysbyty, fferyllfa 24 awr a milfeddyg (os y derbynnir 
anifeiliaid anwes) agosaf.

•  Mapiau a llyfrau cyfeirio ar gael ar gerdded yn yr ardal / manylion llwybrau cerdded lleol a 
rhanbarthol a sefydliadau.

•  Darparau gwybodaeth ar drafnidiaeth gyhoeddus lleol a pha gyfleusterau sydd ar gael neu 
fanylion cyswllt. Hefyd manylion unrhyw gwmniau trosglwyddo bagiau neu dacsis sy’n 
gweithredu’n lleol.

•  Gwybodaeth ar y tywydd yn yr ardal wedi arddangos yn amlwg a’i newid yn ddyddiol ac/
neu rifau ffôn ble gellir cael yr wybodaeth ddiweddaraf os oes angen.

•  Rhoi gwybodaeth ar atyniadau lleol a digwyddiadau ac/neu ddarparu rhif ffôn a 
chyfarwyddiadau i’r ganolfan groeso leol.

•  Mewn llety hunan-ddarpar, darparu gwybodaeth ar leoliad ac oriau agor y siopau agosaf, 
gan gynnwys cyfeiriadau.

•  Manylion y banc/twll yn y wal agosaf, ffôn cyhoeddus, swyddfa’r post, blwch post a 
siopau offer awyr agored agosaf.

•  Arddangos manylion gwasanaethau achub lleol, yn cynnwys Tîm Achub y Mynydd a 
Gwylwyr y Glannau (os yn berthnasol) a datgan rhif ffôn 999 (112 o ffôn symudol).

•  Arddangos manylion Côd Cefn Gwlad, www.countrysidecodewales.org.uk neu 
0845 1306 229.

•  Manylion bwytai a thafarndai lleol sy’n cynnig bwyd.

•  Os y derbynnir archebion grwp, dylid darparu gwybodaeth ar gyfleusterau storio, 
darpariaeth/opsiynau bwyta, cofrestru grwpiau a gwybodaeth cyn cyrraedd sy’n ofynnol 
ac a roddir.
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Manylion Cyswllt
Os hoffech wneud cais am ymweliad ar gyfer gradd Seren neu drafod unrhyw fater perthnasol 
sy’n codi o gynnwys y canllaw hwn, cysylltwch â ni yn:

Croeso Cymru 
Llywodraeth Cymru 
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion SY23 3UR

Ffôn: 0845 010 8020
Ffacs: 0300 062 2081
E-bost: quality.tourism@wales.gsi.gov.uk

Gallwch hefyd gael ffurflen gais am raddio, manylion ffioedd a fersiwn electronig o’r canllaw 
hwn drwy fynd i’n gwefan www.cymru.gov.uk/twristiaeth a chlicio ar ‘Graddio’.

Manylion Cyswllt


