
Parciau Beicio
a Llwybrau
Beic Mynydd

Os cerwch
feicio, cerwch
y de-ddwyrain.

Mae’r Map Rhyngweithredol yn llawn gwybodaeth. Dyma gannoedd
o lwybrau beicio ar gyfer pob gallu, cyfeiriadau defnyddiol at gaffis a
chestyll, llety dros nos, pethau diddorol i’w gweld a’u gwneud, a siopau
beiciau ar gyfer darnau sbâr a thrwsio.

Canolfan Ymwelwyr Cwm Carn, Cwm Carn, Cross Keys  NP11 7FA
01495 272 001  cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk

www.cwmcarnforest.co.uk

Canolfan Coed Gethin, Abercanaid, Merthyr Tudful  CF48 1YZ
07902 589955  info@bikeparkwales.com

www.bikeparkwales.com

Mae ein Map Rhyngweithredol ar gyfer
cyfrifiaduron yn hanfodol ar gyfer
unrhyw un sydd am chwilio’r
de-ddwyrain ar ddwy olwyn. I lansio’r
map, cliciwch ar yr eicon neu defnyddiwch
y ddolen ganlynol yn eich porwr:

www.beiciocymru.org

Y De-ddwyrain

Bwyta ac Yfed Gweld Llety Toiledau Trwsio

Cynlluniwch eich antur feicio nesaf
â’n Map Rhyngweithredol ar-lein

Manylion
cyswllt
Parc

Beicio

Bron na allai ein gwlad fod wedi’i chreu ar
gyfer beicio mynydd: ac yn y de-ddwyrain mae
gennym rai o barciau a llwybrau gorau’r byd i
chi ddod i’w chwilio. Mae gennym eisoes sawl
parc beicio sefydledig a wnaed i’r diben,
sy’n croesawu miloedd o ymwelwyr pob
blwyddyn; ac os hoffech grwydro i’r mynyddoedd,
cewch gannoedd rhagor o lwybrau coedwig
rheoledig a fydd yn bodloni hyd yn oed y
beiciwr mwyaf profiadol. 
I’ch helpu i gynllunio’ch antur nesaf, rydym
wedi creu map rhyngweithredol ar-lein a’i
gwna’n haws fyth i chi chwilio’r fro ar eich beic.
Gwyliwch am y symbolau RhBC (Rhwydwaith
Beicio Cenedlaethol) sydd ar y mwyafrif o
safleoedd: maen nhw’n ddefnyddiol iawn ar
gyfer canfod eich ffordd.

Fferm Llwygy Fawr, Y Fenni, Sir Fynwy  NP7 7PE
07779 243099  gwenda@blackmountainscyclecentre.com  

www.blackmountainscyclecentre.com
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https://communitymaps.sustrans.org.uk/sewtcymru.html


P’un ai y dymunwch
chi frecwast llawn

cyn ei chychwyn hi,
neu eistedd ac ystyried
aruthredd yr hyn rydych

newydd ei wneud,
mae’r caffi’n fan lle

gallwch ymlacio,
bwyta, yfed coffi da,

neu ddim ond
mwynhau sgwrs.

Bydd siop safle Bike Park Wales yn sicr o greu
argraff arnoch. Cewch yma bopeth o ddillad,

darnau sbâr, trwsio, a chyweirio pwrpasol i
feiciau cyfan, hyd yn oed. Mae’r staff gwybodus
yn falch o roi i chi gwasanaeth a chyngor diguro.

Bike Park Wales yw prif barc beicio’r DU. Wedi’i gerfio
i erwinder llethrau Coed Gethin ger Merthyr Tudful,
buwyd wrthi am bum mlynedd yn ei greu. Wedi’i greu
‘i feicwyr gan feicwyr’, mae yn y Parc 29 llwybr a
wnaed yn unswydd, gyda rhywbeth i’w gynnig i bawb,
o ddechreuwyr llwyr i hen lawiau ar y goriwaered.

Gallwch fentro yn erbyn goriwaered Glas hwyaf y DU yn Bike
Park Wales. Pa un?  ‘Beast Of Burden’ ynteu ‘Terry’s Belly’?
Pam na rowch gynnig ar y ddau? Maen nhw’n 4.6km yr un,
felly argymhellwn ni ddim mo’r ddau ar yr un diwrnod !

Mae rhywbeth i bawb yn Bike Park Wales. Mae’r 29 llwybr oll â
chod lliw i ddynodi pa mor anodd ydynt. Ar hyn o bryd mae 2 lwybr
‘Gwyrdd’ ar gyfer dechreuwyr, 9 ‘Glas’ i’r canolradd, 7 ‘Coch’ i
feicwyr profiadol a 9 ‘Du’ i’r arbenigwyr. Mae hefyd 2 ‘Linell Pro’
sy’n cysylltu rhannau neilltuol o rai llwybrau.

Er mwyn profi gwefr
llwybr goriwaered,

rhaid i chi ddringo i’r
pen yn gyntaf. Mae pob
beiciwr eisiau bod cyn
sionced â’r wiwer ar

gyfer ei arbrawf
disgyrchiant dwy

olwyn, felly’n naturiol,
mae gwasanaeth Codi

ar gael i’w archebu
o’r feicfa.

‘Insufficient Funds’ - Llwybr Uwch 0.8km
Delwedd © Szymon Nieborak

‘Enter the Dragon’ - Llwybr Arbenigwr 0.9km
Delwedd © Szymon Nieborak

‘Enter the Dragon’ - Llwybr Arbenigwr 0.9km
Delwedd © Szymon Nieborak

Bike Park Wales - Merthyr Tudful
Delwedd © Szymon Nieborak

Bike Park Wales - Merthyr Tudful
Delwedd © Szymon Nieborak

Bike Park Wales - Merthyr Tudful
Delwedd © Szymon Nieborak
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Mae’r Black Mountains Cycling Centre yng
nghanol peth o dirwedd amaethyddol gyfoethocaf

y de-ddwyrain: a dyna’r ysbrydoliaeth ar gyfer y
gwasanaeth Codi unigryw, mae’n amlwg !

Yng nghanol prydferthwch naturiol syfrdanol y
Mynydd Du ger y Fenni, y parc beicio hwn yw’r
ychwanegiad diweddaraf at barciau beicio mynydd
pwrpasol y de-ddwyrain. Mae’r llwybrau wedi’u
cynllunio’n garuaidd gan Shaun Bevan i greu profiad
beicio unigryw: felly pam rydych chi’n oedi ?

Os ydych bron marw am sbonc neu ddwy, mae sawl llwybr a
fydd yn diwallu’ch angen. Rhowch gynnig ar ‘Moto’ (Coch) neu
‘Full Moto’ (Du), ‘Bone Yard’, ‘Tidy Darts’ neu ‘Rabbit Run’ os
ydych am hedfan go iawn! Chewch chi mo’ch siomi...

‘Full Moto’ yw’r
llinell naid fwyaf.

Mae’r dechrau â cham
dwbl tros ysgafell sy’n

arwain i gam arall i lawr,
ac yna dau lwyfan
deugain troedfedd.
Yna mae’r llwybr yn
culhau i gam i lawr
a cham terfyn gyda

dwy naid fawr.

Mae ‘Rabbit Run’
yn llwybr pant a

bryn baw y gellir ei
ddefnyddio’n llwybr
twymo llawn hwyl,
troellog, hyrddiau a
neidiau. Mae wedi’i

gynllunio’n lwybr
canolradd, ond o’i

reidio’n ddigon cyflym
mae’n addas ar
gyfer pob gallu.

Mae 6 Llwybr Du
yn y ganolfan, wedi’u
cynllunio â’r beiciwr

mwy profiadol mewn
golwg. Mae pob un yn

llawn ysgafellau,
llwyfannau, llithrenni a

neidiau. Mae rhai’n gynt
nag eraill, ond mae pob
un yn sicr o yrru’ch calon

i guro’n gyflymach.
‘Rabbit Run’ - Llwybr Glas
Delwedd © Black Mountains Cycle Centre

Delwedd © Black Mountains Cycle Centre

‘Rabbit Run’- Llwybr Glas
Delwedd © Black Mountains Cycle Centre

Gwasanaeth Codi
Delwedd © Black Mountains Cycle Centre

Delwedd © Black Mountains Cycle Centre

‘Full Moto’ - Llwybr Du
Delwedd © Black Mountains Cycle Centre

Delwedd © Black Mountains Cycle Centre
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Yn ychwanegol at lwybr goriwaered ‘Y Mynydd’
Cwm Carn, mae yno nawr un goriwaered newydd,
‘Pedalhounds’, sy’n dechrau mewn coetir gwreiddiog,
týn gyda llinellau technegol trwy’r coed ac yna’n llifo
i lawr tros rhai neidiau agored a throeon cyflym, serth
cyn disgyn yn ôl i’r coed, yn llawn troellau rhuthrol.

Mae gwasanaeth Codi ar gael i feicwyr yng Nghwm
Carn y mae angen i chi’i archebu yn y Ganolfan
Ymwelwyr. Oherwydd cwympo coed yn y goedwig,
fe all na fydd y gwasanaeth ar gael dros dro ar rai
dyddiau yn rhannau o’r parc. Edrychwch ar y wefan
am y manylion diweddaraf cyn cynllunio eich trip.

Codwch danwydd
neu ailymegnïwch
wedi diwrnod caled
o feicio yng Nghaffi

Ravens yn y Ganolfan
Ymwelwyr. Cewch

yma brydau poeth ac
oer, toiledau a

chawodydd ar gyfer
yr holl feicwyr hynny

sy’n mynd y filltir
ychwanegol.

’Dyw aros dros nos
ddim yn broblem yng

Nghwm Carn.
Mae’n faes pebyll

4 seren ar raddfa Visit
Wales. Mae gennym le
ar gyfer 18 carafan neu

babell, cysylltiadau
trydan, cawodydd a
thoiledau. Rhowch

gynnig ar un o’n 10
pod glampio moethus !

Parc Coedwig Cwm Carn yw y cyrchfan ar gyfer pob junci
adrenalin goriwaered a thraws-gwlad, ac y mae’n llai na
30 munud yn y car o Bont Hafren a’r M4. Mae yno bedwar
llwybr ar gyfer y beiciwr mwy profiadol. Dewiswch naill ai’r
llwybr un lôn ‘Cafall’cyfuchlin, naturiol neu’r llwybr ‘Twrch’
chwedlonol. Bydd arnoch angen pob mymryn o’ch gallu
a’ch penderfyniad ar gyfer y llwybrau ‘Coch’ hyn. 

Yn syml, mae ‘Llwybr Twrch’ Cwm Carn yn 15.5km o’r llwybr un
lôn pwrpasol gorau y cewch chi fyth bleser ei feicio. A phe na bai
hynny’n ddigon, mae yna’r ‘Mynydd’ aruthrol: dau lwybr ‘Coch’

a ‘Du’ heriol a gynlluniwyd ar gyfer beicwyr profiadol yn unig,
yn llawn ysgafellau, igam-ogamau, dyblau, twnel, grisiau carreg,

y pont, llam cam a bwlch y chwarel.

Llwybr Cafall - Parc Coed Cwm Carn, Caerffili

Gwasanaeth Codi - Cwm Carn

Delwedd © Cyfoeth Naturiol Cymru

Llwybr Cafall - Parc Coed Cwm Carn, Caerffili
Delwedd © Cyfoeth Naturiol Cymru

Podiau Glampio - Coed Cwm Carn

Llwybr Pedalhounds - Coed Cwm Carn, Caerffili
Delwedd © Cyfoeth Naturiol Cymru

Caffi a Chanolfan Ymwelwyr Parc Coed Cwm Carn - Caerffili
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Mae miloedd,
yn llythrennol,

o lwybrau mynydd yng
nghyffiniau Cymoedd y

de-ddwyrain i chi’u
chwilio eich hun. Maent
yn amrywio o ran hyd
ac ansawdd wyneb,

ond oll â’r un
golygfeydd rhyfeddol

sy’n nodweddu ein bro
feicio brydferth.

Llwybr Un Lôn - Merthyr Tudful

I’r gogledd o Gwm Brân, mae Blaen Brân yn 100
erw o goetir prydferth a reolir gan y gymuned leol.
Mae’r goedwig wedi’i chris-croesi â ffyrdd wyneb
graean sy’n berffaith ar gyfer reid llai egnïol trwy
ardal hyfryd o ddiddordeb naturiol a hanesyddol.

Mae Parc Gwledig 500 erw Cwm Dâr yn wersyll cychwyn
gwych ar gyfer darganfod llawer o lwybrau mynydd a choedwig
cymoedd Cynon a Rhondda. Mae 38 safle ar gyfer pebyll neu
garafanau (Ebrill-Medi) gyda chysylltiadau trydan, cyfleusterau
a chaffi. Yn gyfagos cewch rai o lwybrau beicio coedwig gorau’r
de-ddwyrain. Mae’r llwybrau RhBC trwy Goed Llanwynno,
Maerdy a’r Rhigos yn addas ar gyfer beicwyr o bob gallu:
a pheidiwch ag anghofio oedi a chael eich synnu gan rai
goygfeydd anhygoel o flaenau’r Cymoedd.

Mae gan Darren Fawr yng Nghwm Garw ger Pen-y-bont
ar Ogwr ddau lwybr gwych ar gyfer beicwyr o bob gallu:
y llwybr un lôn ‘Glengarw’ Glas ar gyfer y beiciwr
canolradd, a’r llwybr Du ‘Gelli-deg’ ar gyfer y mwy
profiadol. Mae’r ddau lwybr tua 3km o hyd, felly o’u
cyfuno ceir reid 6km gwych.

Llwybr Celtaidd (Lefel Uchel) - Pont-y-pridd i Gastell Nedd

Ffordd ‘Lefel Uchel’ RhBC 47 rhwng Pont-y-pridd a Chastell
Nedd yw rhan galetaf y Llwybr Celtaidd, ond mae’n werth
yr ymdrech am y golygfeydd gwych o Fannau Brycheiniog
a’r Cymoedd islaw. Mae’r ffordd yn troelli tros weundir a
thrwy blanhigfeydd, gan groesi’r mynyddoedd sy’n rhannu
cymoedd diwydiannol chwedlonol y de-ddwyrain.

Parc Gwledig Cwm Dâr - Aberdâr

Darren Fawr, Cwm Garw - Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Garwnant yn
cynnig 2 lwybr byr sy’n

berffaith ar gyfer
beicwyr iau neu
ddechreuwyr.

Cynlluniwyd y llwybr
‘Gwyrdd’ ar gyfer
beicwyr tro cyntaf,

a’r ‘Glas’ ar gyfer rhai
ychydig mwy hyderus
sydd eisiau gwella eu

medrau beicio mynydd.

Mae Visit Wales wedi dynodi 2016 yn ‘Flwyddyn Antur’ Cymru.

Yn rhan o hyn, mae 10 Awdurdod Lleol y de-ddwyrain yn gweithio’n bartneriaeth er
mwyn hyrwyddo atyniadau ymwelwyr a chynhyrchion yn well trwy rwydwaith llwybrau
beicio’r fro. Cefnogir y prosiect gan Visit Wales Llywodraeth Cymru trwy’r Gronfa
Partneriaeth ar gyfer Twf. Sefydlwyd hon er mwyn helpu atyniadau ledled Cymru i
hyrwyddo a datblygu’r arlwy dwristiaeth, gan annog rhagor o bobl i ymweld â Chymru.

Garwnant - ger Merthyr Tudful
Delwedd © Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Blaen Brân - Cwm Brân
Delwedd © Coed Cymunedol Blaen Brân
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