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Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth 2017-2019  
Prosiectau a Argymhellwyd ar gyfer Cyllid  
 
GOGLEDD CYMRU 
 
 
Twristiaeth Gogledd Cymru – Ymgyrch Hyrwyddo Lonely Planet yng Ngogledd 
Cymru 
Yn dilyn y wobr ddiweddar gan Lonely Planet a chyfarfodydd rhanbarthol gyda 
phartneriaid, mae Twristiaeth Gogledd Cymru yn cynnig datblygu ymgyrch yn 
Llundain i godi ymwybyddiaeth o’r dynodiad. Bydd y gweithgarwch yn seiliedig ar 
‘lapio’ 6 thacsi (un ar gyfer pob Partneriaeth Rheoli Cyrchfan yng ngogledd Cymru) 
am dri mis a lapio bws ar lwybr yng nghanol Llundain yn llawn am bedair wythnos 
gyntaf yr ymgyrch. Bydd y delweddau arloesol yn creu argraff bod y gyrrwr ar fwrdd 
syrffio neu’n hedfan i lawr ar weiren wib a.y.b. I ategu’r ymgyrch bydd ymgyrch Radio 
(radio X) yn rhedeg cystadleuaeth i bobl ymweld â gogledd Cymru a chyfranogi yn yr 
arlwy dwristiaeth.  
 
 
Synergy Yachting – Map Antur – Y Map Antur   
Mae’r prosiect yn adeiladu ar weithgarwch yn y gorffennol i sicrhau bod y consortia 
Map Antur yn gallu darparu profiadau i ymwelwyr sy’n gysylltiedig â blynyddoedd 
thema Croeso Cymru. Y bwriad yw gweithio gyda’r ap Locly (Casgliad y Werin) gan 
greu deunydd ffilm 180 gradd i’w ddefnyddio ar y cyd ar wefannau’r cyfryngau 
cymdeithasol a’i gysylltu â’r ap Locly. Bydd her yn cael ei gosod i rywun adnabyddus 
yn y cyfryngau ymweld â holl bartneriaid y Map Antur dros gyfnod o 24 awr ac er nad 
yw hyn yn gysyniad newydd, bydd yn rhan allweddol o ymgyrch galwad i weithredu a 
fydd yn cael ei redeg yn lleol trwy’r ap Locly. Yn olaf mae’r Map Antur yn bwriadu 
creu tudalennau glanio amlieithog yn Almaeneg, Mandarin, Sbaeneg a Japaneg. 
 
 
Eryri Bywiol – Taith Ffordd EPIG 
Mae Eryri Bywiol yn mynd â’u ‘hanturiaethau dros dro’ ar daith. Yn 2017 bydd 
‘anturiaethau dros dro’ yn teithio ‘Llwybrau Cymru’ mewn cerbyd gwersylla 
Volkswagen sgrîn-hollt clasurol. Bydd cymeriadau ysbrydoledig yn ymuno â hwy ar 
gyfer cyfres o arosiadau byr mewn ystod o leoliadau (e.e. clytiau pentre, cilfannau a 
gwyliau). Bydd ymwelwyr a phobl leol yn cael eu hysbrydoli i fynd ar eu micro-
anturiaethau eu hunain – adrodd storïau, byw yn y gwyllt, pytiau o fywyd gwyllt a 
chwilota am fwyd a.y.b. Yn 2018 bydd Eryri Bywiol yn teithio’r arfordir gan fentro i 
mewn i’r tir gydag anturiaethau megis rhwyf-fyrddio, efelychwyr syrffio (yn y 
berfeddwlad) a chelf traeth. 
 
 
Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd – MythFest 
Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â gŵyl deuluol deithiol sy’n dathlu mythau a 
chwedlau Gogledd Ddwyrain Cymru trwy drochi mewn traddodiadau Cymreig megis 
adrodd storïau, cerddoriaeth a chrefftau cynaliadwy. Bydd Grŵp Twristiaeth Bryniau 
Clwyd yn defnyddio cymeriadau a phlotiau o fythau a chwedlau lleol ac yn ysgrifennu 
dwy stori fodern. Bydd teuluoedd yn cyrraedd lleoliadau gwledig neu arfordirol lle 
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byddant yn cael eu cyfarch gan gymeriadau o fythau lleol a byddant yn dod yn rhan 
o’r stori sy’n datblygu. Bydd y gweithgaredd yn rhoi cyfle i fusnesau lleol ddysgu am 
hyrwyddo a’r cyfryngau cymdeithasol. 
 
 
O Ddrws I Ddrws Partneriaeth Arfodir Llŷn - Y Wagen Wybodaeth  
Ffocws y cynllun hwn yw pobl Pen Llŷn, iaith a diwylliant Cymru, a’r cwbl wedi’i osod 
yn erbyn cefnlen o brydferthwch yr amgylchedd naturiol eithriadol hwn. Mae’n 
ymwneud â phobl leol yn cydweithio i greu digwyddiadau ysbrydoledig ac arloesol a 
fydd yn arddangos Pen Llŷn ac yn cysylltu â blynyddoedd themâu Croeso Cymru. 
Trwu #Ecoamgueddfa bydd gan y prosiect bresenoldeb digidol cryf. Bydd ymwelwyr 
yn gallu teithio ar fws cymunedol rheolaidd presennol Arfordir Llŷn sy’n cael ei redeg 
gan O Ddrws i Ddrws. Y ‘Wagen Wybodaeth’ fydd ffocws y gweithgareddau. Bydd y 
cerbyd yn cludo pobl yn ôl ac ymlaen ar hyd yr arfordir ac yn cyflwyno chwedlau a 
gwybodaeth iddynt sy’n gysylltiedig â Phen Llŷn ac sy’n cysylltu’r holl atyniadau 
gyda’i gilydd. 
 
 
Cymdeithas Twristiaeth Harlech – Gardd Branwen 
Bydd Bae Ceredigion yn adrodd hanesion Cewri Harlech, llusernau eiriasboeth, 
gosodiadau hynod a cherfluniau tywod fflamllyd sy’n dod at ei gilydd i greu gardd 
Branwen. Yn 2017 bydd detholiad o ddigwyddiadau rhagbaratool; cystadlaethau 
cerfluniau tywod, gorymdaith llusernau a gosodiadau yn y Castell a dadorchuddio 
cadair adrodd storïau gyfoes fawr. Bydd yr arwyr cyfoes a beicwyr mynydd sy’n 
bencampwyr byd, Dan a Rachael Atherton, yn ysbrydoli ymwelwyr trwy adrodd eu 
storïau am lwyddiant ym myd y campau. Yn 2018 bydd digwyddiad ‘ysblennydd’ ar y 
traeth am 2 noson gyda gorymdaith llusernau un filltir o hyd o’r Castell i’r traeth a 
gosodiad gardd dân yn cael ei symud o’r traeth i’r castell am dri mis. 
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CANOLBARTH CYMRU 
 
Twristiaeth Bannau Brycheiniog – Chwedlonol #Bannau Brycheiniog – 
Ymgyrch Rhaid Gwneud 
Bydd y cynnig hwn yn ceisio datblygu ac ailbecynnu cynnyrch ac ymgyrchoedd 
hyrwyddo o safon uchel sydd wedi’u bwriadu ar gyfer y Diwydiant Teithio – i annog 
archwilwyr annibynnol i ymweld â Bannau Brycheiniog.  
 
 
Gŵyl y Gelli – Penwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli 
Nod y cynnig hwn yw datblygu Penwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli fel cynnyrch 
strategol, gan werthu rhagoriaeth i ddynodiad unigryw’r Gelli Gandryll; darparu 
twristiaeth o safon ac ymestyn y tymor twristiaeth i gyflawni twf cynaliadwy, creu 
gwerth hirdymor i’r gymuned a chynnwys digidol gwerthfawr gyda chyrhaeddiad byd-
eang. Mae gan y partneriaid hanes o lwyddiant o ran adnabod potensial ar gyfer twf 
a meithrin galluoedd. Bydd y cynnig yn rhoi cyfleoedd i’n cymuned ddarparu 
profiadau cofiadwy ar gyfer ymwelwyr trwy ddull seiliedig-ar-gynnyrch, gan dargedu 
marchnadoedd presennol a newydd sydd â’r rhagolygon gorau ar gyfer twf. 
 
            
Cardigan Quays Ltd – Ysbryd Cymru 
Mae’r cynnig hwn yn awgrymu dyfodol cynaliadwy ar gyfer yr eglwysi/capeli 
gwledig/arfordirol sy’n segur ac yn mynd â’u pen iddynt trwy greu cynnyrch 
twristiaeth arloesol sy’n dathlu eu gwerthoedd diwylliannol a threftadol. Mae hwn yn 
brosiect arloesol â gwerth uchel o ran bri diwylliannol a fydd yn apelio at nifer o 
garfannau gan gynnwys fforwyr sydd heb ddechrau teulu (ond hefyd Teuluoedd sy’n 
Fforwyr Egnïol, Parau sy’n Chwilio am Olygfeydd a Pharau Hŷn sy’n Fforwyr 
Diwylliannol) yn ogystal â’r farchnad ryngwladol. Bydd cadwyn o lety ar gyfer beicwyr 
teithiol yn rhoi bywyd newydd i’r adeiladau hyn fel math unigryw o lety, hanner 
byncws, hanner gwesty. Bydd cyllid yn ei gwneud yn bosibl datblygu ymwybyddiaeth 
o’r prosiect trwy gysylltiadau cyhoeddus/marchnata i greu diddordeb yn y wasg a 
galw, adnabod clwstwr o 6 – 8 eglwys/capel a’u cadw ar gyfer eu datblygu; datblygu 
dyluniad ar gyfer model; datblygu gwefan a chymwysiadau integredig ar gyfer 
marchnata, archebu a chymwysiadau ‘clyfar’ ar gyfer prynu pecynnau o deithiau a 
gwasanaethau; a chreu un prosiect peilot wedi’i gwblhau fel model i’w efelychu. 
Bydd y wefan yn cael ei lansio yn 2017 a gwaith datblygu’n cael ei wneud er mwyn ei 
gwneud yn bosibl cwblhau’r cam cyntaf yn barod ar gyfer defnydd yn gynnar yn 
2018. 
 
 
Y Bartneriaeth Awyr Agored – Ymgyrch mwynhewch yr Awyr Agored GWYCH 
yn Ddiogel  
Nod y prosiect yw sefydlu ymgyrch diogelwch ymbarél – ‘Mwynhewch Awyr Agored 
GWYCH Cymru yn Ddiogel’. Fel rhan o’r prosiect bydd yr ymgeisydd yn cynnal 
digwyddiad i lansio’r ymgyrch; un yn y Gogledd ac un yn y De. Byddant yn sefydlu 
platfform digidol i letya elfennau allweddol o’r prosiect; o declyn Creu Gwefan i 
gyfleuster ar gyfer rhannu gwybodaeth mewn amser real am y tywydd, a fydd yn dod 
o leoliadau dynodedig yng Nghymru; bydd y prosiect hefyd yn sefydlu dull dehongli 
rhyngweithiol ar gyfer safleoedd ‘pot mêl’. Fel rhan o’r cynnig byddant yn ymgysylltu 
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â’r diwydiant twristiaeth i sicrhau bod negeseuon allweddol yn cyrraedd y gynulleidfa 
a ddymunir trwy ddarparu Diwrnodau Diogelwch dros dro mewn lleoliadau 
dynodedig; creu cynnwys marchnata fideo a chreu cynnwys am ddiogelwch ar gyfer 
Croeso Cymru. 
 
 
Gŵyl Gomedi Machynlleth  
Mae Gŵyl Gomedi Mach, Lein y Cambrian a Chanolfan Gelfyddydau Aberystwyth 
wedi dod ynghyd i gydgysylltu’r prosiect hwn gyda’r prif nod o ddenu mwy o 
ymwelwyr i ardal Aber Afon Dyfi. Maent yn amcanu at wneud hyn trwy ddatblygu 
digwyddiadau diwylliannol cyfoes o safon uchel, gan ddefnyddio bri a chyrhaeddiad 
Gŵyl Gomedi Machynlleth a Chanolfan Gelfyddydau Aberystwyth fel yr ysgogydd.  
 
Bydd y Bartneriaeth yn cynnal nifer o ddigwyddiadau Chwedlau comedi unigol mewn 
marchnadoedd allweddol gan gynnwys Llundain, Manceinion, Birmingham a 
Newcastle, gyda gŵyl celf gyfoes newydd sbon yn cael ei datblygu wedyn, fel rhan o 
Flwyddyn y Môr, yn Aberystwyth. A hithau’n cael ei chynnal yn yr hydref, bydd yr ŵyl 
yn ysgwyddo’r tymor traddodiadol ac yn dod â niferoedd ychwanegol i Gymru o 
ganlyniad.  
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DE DDWYRAIN CYMRU 
 
  
Gemau’r Gymanwlad Cymru – Ras Gyfnewid Baton y Frenhines 
Dechreuodd Ras Gyfnewid Baton y Frenhines (QBR) ym 1958 fel y digwyddiad 
agoriadol swyddogol ar gyfer Gemau’r Gymanwlad a gynhaliwyd yng Nghaerdydd. 
Mae’r traddodiad yn parhau gyda’r baton (QBR 2018) yn cyrraedd yng Nghymru am 
4 diwrnod – rhwng 5 Medi ac 8 Medi 2017. Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru, gan 
weithio gyda llawer o bartneriaid, wedi dylunio llwybr gyda digwyddiadau’n cysylltu 
amrywiaeth o Gymunedau yng Nghymru, gan arddangos Cymru heddiw a rhoi 
anogaeth ar gyfer gweithgarwch corfforol, y filltir ddyddiol a digwyddiadau 
chwaraeon ‘rhowch gynnig arni’. Mae’r llwybr yn cynnwys llawer o chwedlau o’r 
Flwyddyn Chwedlau ac arwyr o fyd y campau. Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru yn 
gweithio gyda phob cymuned ar eu digwyddiad hwy. 
 
 
Plantpot Ltd – Gŵyl Cwrw a Gwin yn y Cwrt 
Mae’r cynnig hwn yn ymwneud â digwyddiad i hyrwyddo bwyd a diod o Gymru ar 
gyfer 30,000 o ymwelwyr yng nghanol Llundain gan bartneru â dau sefydliad 
twristiaeth o Gymru ac arddangos deg ar hugain o fusnesau bach a chanolig o’r 
sector bwyd a diod yng Nghymru. Byd y digwyddiad yn dathlu cynhyrchwyr a 
chynnyrch Cymru gan annog y gynulleidfa sydd wedi’i lleoli yn Llundain a’r 
gynulleidfa ryngwladol i ymweld â Chymru yn y dyfodol. Y nod yw manteisio ar fri 
Green Man a defnyddio ymgyrch marchnata wedi’i dargedu i ddenu ymwelwyr o’r DU 
ac Ewrop. Byddant yn profi’r ŵyl gwrw fwyaf cŵl, perfformiadau gan fandiau gwych, 
mewn lleoliad awyr agored sydd wedi’i addurno’n odidog. Bydd yn ŵyl unigryw, ar 
raddfa fawr a’i nod fydd cyflwyno pobl i Gymru a’i chynnyrch gwych.  
 
 
Canolfan Mileniwm Cymru – Bywyd a Chwedlau Tiger Bay 
Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn amcanu at greu profiad diwylliannol eithriadol gan 
ddefnyddio Rhith-wirionedd ac mae ein cynhyrchiad theatr nesaf ar y prif lwyfan – 
Tiger Bay the Musical – yn ysgogiad ar gyfer ysbrydoliaeth. Gan bartneru ag 
arloeswyr digidol a dosbarthwyr platfformau cryf byddwn yn cyfleu rhesymau 
cymhellol dros ddarganfod Caerdydd a rhanbarth y Bae yn benodol – a oedd 
unwaith yn un o borthladdoedd cludo glo prysuraf y byd. Fel canolfan gelfyddydau 
genedlaethol Cymru, y nod yw ysbrydoli ein cenedl a chreu argraff ar y byd. Bydd y 
prosiect hwn yn cyflawni hyn trwy ddenu cronfa eang ac amrywiol o ymwelwyr i Fae 
Caerdydd a’r tu hwnt. 
 
 
Prifysgol Abertawe – Taith yr Injan Ddynol 
Y nod yw mynd â’r injan ddynol ar daith o amgylch Cymru ym mis Awst 2017 gan 
gynnwys 5 safle treftadaeth ddiwydiannol yn Ne Cymru, e.e. mae Injan Ddynol y Pwll 
Mawr yn byped mecanyddol mawr o löwr sy’n codi i daldra o 10.5 metr pan fo 
rhywun yn canu iddo. www.themanengine.org.uk. Bu ar daith yng Nghernyw yn 2016 
gan ddenu 149,000 o ymwelwyr a chyrhaeddiad yn y cyfryngau byd-eang o 12 
miliwn ar draws 104 o wledydd. Bydd ei daith o Gymru’n cael ei datblygu’n benodol i 

http://www.themanengine.org.uk/
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ddathlu’r cymeriad chwedlonol a wnaeth Gymru’n Genedl Ddiwydiannol Gyntaf y 
byd. Bydd hefyd yn rhoi llais byd-eang i draddodiad canu chwedlonol Cymru. 
 
 
 
Celtic English -Take a Part 
Mae hwn yn brosiect amlweddog sy’n targedu’r farchnad Siapaneaidd gyda 2 brif 
becyn traws-sectoraidd sy’n cynnwys hyfforddiant, teithio a phrofiadau ymwelwyr yng 
Nghymru. Bydd arwyr a chwaraeon o Gymru’n cael eu defnyddio gan gynnwys yr 
arwr cyfoes o Gymru, Shane Williams. Bydd cyfleoedd cyfredol yn cael eu defnyddio 
hefyd, e.e. Conwy yn cael ei dewis gan JATA fel un o’r 30 Tref Harddaf yn Ewrop a’r 
digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol fydd yn cael eu cynnal yn Japan – Cwpan 
Rygbi’r Byd yn 2019 a Gemau Olympaidd 2020. Bydd pecynnau arloesol yn cael eu 
defnyddio i godi proffil Cymru yn Japan gan ddefnyddio chwaraeon, addysg, 
treftadaeth a diwylliant. 
 
 
Llenyddiaeth Cymru – Mythau i’r Synnu a’ch Rhyfeddu 
Bydd y prosiect hwn yn dathlu Blwyddyn Chwedlau a Blwyddyn y Môr. Bydd yn 
dogfennu taith o amgylch Cymru sydd eisoes wedi’i chomisiynu/ei chyllido’n allanol 
ac a fydd yn ymweld â threfi/pentrefi/safleoedd sy’n gysylltiedig â mythau a chwedlau 
Cymru, y bydd llawer ohonynt yn arfordirol. Bydd y cynnwys clyweledol yn bwydo i 
mewn i’r platfform digidol Gwlad y Chwedlau. Mae hefyd yn ceisio peintio dyluniad 
eiconig a ysbrydolwyd gan y Mabinogi gan yr artist byd-enwog Pete Fowler ar y Tŵr 
Dŵr yng Ngorsaf Reilffordd Caerdydd Canolog. Mae’r Tŵr Dŵr, Adeilad Rhestredig 
Gradd II sy’n mesur 50 troedfedd ac yn dyddio o’r 1930au yn amlwg iawn wrth ichi 
ddod i mewn i’r ddinas ar drên, ynghyd â’r Afon Taf, o ben deheuol Stadiwm 
Principality ac o ddatblygiad newydd Sgwâr Canolog Caerdydd. Mae gennym eisoes 
ganiatâd cynllunio ar gyfer y murlun, sy’n golygu y gall gwaith ddechrau ym mis Mai 
2017 cyn gweithgarwch sy’n gysylltiedig â Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr 
a pharhau drwy 2018 a 2019.  
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Y DE ORLLEWIN 
 
 
TYF - SUPKids Wales 
Creu Canolfan Rhwyf-fyrddio yn y DU ar gyfer plant yn Sir Benfro gan weithio gyda 
phartneriaid lleol i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid a darparu cyfle 
ffotograffig arloesol i ddarpar ymwelwyr rannu trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Fel 
rhan o’r prosiect bydd arbenigwyr ar fywyd gwyllt a hanes o sefydliadau partner yn 
gweithio gyda staff TYF i gynyddu eu sgiliau i ddod yn warcheidwaid natur sy’n 
troslgwyddo’r wybodaeth hon i ymwelwyr. Bydd creu’r Ganolfan Rhwyf-fyrddio’n 
atgyfnerthu enw da Sir Benfro fel cyrchfan gweithgareddau awyr agored. Bydd y 
Ganolfan Rhwyf-fyrddio wedi’i thrwyddedu o fewn SUPKids a bydd yn gweithio gyda 
sefydliadau megis Surfers against Sewage i hyrwyddo’r gweithgaredd i ymwelwyr.  
 
 
Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru – Sea Wild Wales 
Bydd Sea Wales 7D yn creu profiad symudol unigryw ac arloesol i ymwelwyr gan 
ddangos arfordir rhyfeddol a bywyd gwyllt eiconig Cymru. Bydd yn gwneud hynny 
gan ddefnyddio’r dechnoleg Realiti Estynedig holograffig 7D ddiweddaraf. Bydd y 
profiad hwn, a fydd yn lansio yn 2018, yn rhan o sioe deithiol ledled Cymru a’r DU i 
hyrwyddo profiadau o fywyd gwyllt yng Nghymru i ymwelwyr. Dyma fydd y 
digwyddiad cyntaf o’i fath i Gymru a’r DU. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys “Llwyr 
Tua’r Gogledd a Thua’r De” a theithlenni; ymgyrch marchnata a hyrwyddo gan 
gynnwys datblygu digwyddiadau arfordirol a phresenoldeb mewn sioeau allweddol a 
fideo i hyrwyddo Ynys Sgomer. 
 
 
Migrations CiC – Coed Glas a Thalch Hylifol 
Mae’r prosiect hwn yn golygu cyflawni dau brosiect gosodiad celf gyfoes uchel eu 
proffil. Ar gyfer 2017 (Blwyddyn Chwedlau), Coed Glas yn Ffin y Parc a’r Royal Oak, 
ardal Betws y Coed a Dyffryn Conwy. Ar gyfer 2018 (Blwyddyn y Môr), Talch Hylifol 
ym Mharc Gwledig Margam, Port Talbot. Nod y gweithgareddau hyn yw datblygu 
twristiaeth yng Nghymru trwy arlwy ddiwylliannol o safon uchel, sy’n adeiladu ar 
safleoedd treftadaeth presennol ac yn eu hyrwyddo; gan hyrwyddo brand unigryw i 
Gymru; gan hyrwyddo Cymru fel cyrchfan o arwyddocâd rhyngwladol, ag arlwy 
ddiwylliannol amrywiol; ac ennyn ymgysylltiad twristiaid lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol.  
 
 
Cerflun ar Lan y Môr – Cerflun ar Lan y Môr 
Bydd y cynnyrch hwn yn llwybr cerfluniau safle-benodol ar hyd darnau penodol o 
Lwybr Arfordir Cymru. Byddai’r gosodiadau dros dro, a fyddai’n cael eu harddangos 
am sawl wythnos ac yn cael eu creu gan y gymuned gelf yng Nghymru, yn defnyddio 
cysyniadau a ysbrydolwyd gan y thema twristiaeth yn y naill flwyddyn a’r llall – 
Chwedlau 2017 a’r Môr 2018. Bydd y llwybr, a fydd yn cysylltu â’u gŵyl cerflun ar lan 
y môr, yn arddangos celfyddydau cyfoes o Gymru mewn ffordd anturus gan roi 
profiad diwylliannol unigryw i’r ymwelydd a rhoi anogaeth ar gyfer ffyrdd egnïol o fyw. 
Mae partneriaid yn cynnwys Dinas a Sir Abertawe, AHNE Gŵyr, RSPB, bwyty Beach 
House a busnesau lleol eraill. 
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Cymdeithas Twristiaeth Sir Gaerfyrddin/CDMP - Hwyl Nos, y Profiad Cymreig 
Go Iawn 
Nod y prosiect yw cyflwyno digwyddiadau Hwyl Nos, sef digwyddiadau adloniant 
diwylliannol Cymreig, a gynhelir trwy gydol y flwyddyn. Mae gwaith dichonoldeb 
mewn perthynas â chyflwyno’r digwyddiadau hyn yn tynnu tua’r terfyn, ac er nad yw 
wedi’i gwblhau eto – mae eisoes wedi dangos yn glir bod angen a galw mawr am y 
cynnyrch hwn; ac nid dim ond ymhlith ymwelwyr, gan fod y broses wedi dangos bod 
potensial enfawr i farchnad y diwydiant teithio (gweithredwyr teithiau i grwpiau, 
gweithredwyr coetsis a gweithredwyr mordeithiau) fanteisio arno. Gyda’r gwaith 
dichonoldeb eisoes wedi cael ei wneud, byddai’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar 
sefydlu digwyddiadau Hwyl Nos gan osod sylfeini cadarn iddynt allu parhau’n 
gynaliadwy yn y dyfodol. Byddai hyn yn cael ei wneud trwy ddatblygu’r cynnyrch, 
adeiladu’r brand; trefnu cyfres o ddigwyddiadau; a gweithgareddau marchnata a 
hyrwyddo. 
 
 
Canolfan Gelfyddydau Taliesin - Now the Hero 
Bydd y prosiect yn berfformiad trochi ar ffurfiau celfyddydol amrywiol i goffáu’r Rhyfel 
Byd 1af a fydd wedi’i ganoli ar Abertawe fel digwyddiad agoriadol Gŵyl Abertawe 
2018. Bydd y digwyddiad yn unigryw ac yn defnyddio artistiaid uchel eu bri a fydd yn 
creu arwyddocâd rhyngwladol ac yn apelio at ymwelwyr. Mae partneriaid yn cynnwys 
Prifysgol Abertawe, Marc Rees a Dinas Abertawe. 
 
 
Seren Collection Ltd (NK) – Llwybrau Cymru 
Prosiect marchnata a datblygu busnes i ysbrydoli cwmnïau teithiau ac asiantau 
gwyliau arbenigol, cwbl addas i ystyried bod Cymru’n gyrchfan y mae’n rhaid ymweld 
ag ef trwy greu llwybrau teithio moethus a theithlenni i gyd-fynd â hwy. Nod y 
prosiect yw newid canfyddiadau am Gymru fel cyrchfan moethus o’r radd flaenaf 
trwy gynyddu presenoldeb Cymru yn y farchnad gwyliau o’r radd flaenaf. Bydd y 
prosiect hefyd yn gweithio gyda darparwyr o’r radd flaenaf yn ardal y Cotswolds, 
Caerfaddon ac Iwerddon i ddenu ymwelwyr o Lundain. Mae partneriaid yn cynnwys 
Gwesty’r Grove, Neuadd Ynyshir, Neuadd Llangoed, Neuadd Tyddyn, Neuadd y 
Palé, Le Manoir Aux Quat Saisons a Pharc Lucknam. 
 
 
Dr Beynons Bug Farm – Llwybr Peillwyr 
Bydd hwn yn creu cyswllt ffisegol rhwng busnesau twristiaeth gynaliadwy yn Sir 
Benfro trwy ‘lwybr peillwyr’ i ymwelwyr ei archwilio. Bydd y llwybr yn cynnwys cynefin 
blodau gwyllt newydd, celfwaith gwyddor celf, gweithgareddau rhyngweithiol a 
dehongli ar safleoedd a rhwng safleoedd partner, wedi’u cydblethu â digwyddiadau i 
gynyddu enw da Tyddewi a Chymru fel cyrchfan twristiaeth bywyd gwyllt gynaliadwy 
a chanolfan ymchwil, cadwraeth ac arfer gorau o fri rhyngwladol. Penllanw hyn oll 
fydd cais i fod y ‘Ddinas sy’n Ystyriol o Wenyn’ gyntaf yng Nghymru. Bydd llwybrau’n 
cynnwys elfennau megis ‘Saffaris bwystfilod bychain Tyddewi’ gydag elfennau sy’n 
defnyddio technegau gemau i ddenu teuluoedd yn ogystal â grwpiau sy’n fforwyr 
diwylliannol. Bydd partneriaid yn cynnwys y Retreats Group, Quality Cottages, TYF, 
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Voyages of Discover, RSPB, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol a Grub Kitchen. 
 
 


