Os cerwch
feicio, cerwch
y de-ddwyrain.
’Does dim cystal â gwefr mynd â’r teulu
cyfan allan am ddiwrnod o feicio, ac mae
cynifer o lwybrau diogel i dewis ohonynt ledled
y de-ddwyrain. Rydym wedi dewis rhai o’r
llwybrau teuluol mwyaf poblogaidd yn y daflen
hon, â’r mwyafrif yn osgoi ffyrdd prysur.
Gellir cyrraedd pob un ar drafnidiaeth gyhoeddus,
ac o gyrraedd, a gwisgo’ch helmedau, byddwch
yn barod am droeon cofiadwy trwy ein cefn
gwlad a’n parciau trawiadol.
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.

Mae cannoedd o
lwybrau didraffig i’w
canfod a’u mwynhau
yn y de-ddwyrain.
P’un ai y dymunwch
wneud diwrnod ohoni a
mynd â phicnic, neu
reidio am ychydig
oriau’n agosach i
gartref, cewch
ddigonedd o olygfeydd
trawiadol ac atyniadau
hanesyddol i aros a’u
gweld ar hyd y ffordd ac y mae’n ddull
hwylus, gwych o gadw
pawb yn heini
ac yn iach.

Pedwar Loc ar Ddeg - Y Tŷ Du, Casnewydd

Llwybr yr Afon Lwyd - Cwm-brân i Flaenafon

Parc Bute, Llwybr Taf - Caerdydd

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

Llwybrau Teuluol
Y De-ddwyrain

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

Bwyta ac Yfed

Gweld

Llety

Toiledau

Trwsio

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.

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu - Rhisga a Cross Keys

Cliciwch yma i
lansio’r Map
Rhyngweithredol

Mae Parc Calon Lân ar hen safle glofa a drawsffuriwyd
yn wyrthiol yn lecyn glas agored i bawb ei fwynhau.
Cewch yma doiledau a chanolfan ymwelwyr ar gyfer
rhagor o wybodaeth. Mae i’r parc ddau warden yn y
ganolfan, a allant eich helpu â gwybodaeth leol a
chyngor os oes angen.

Mwynhewch dro hyd lannau camlas Sir Fynwy. Yn hafan ar
gyfer bywyd gwyllt, mae glas y dorlan a chrehyrod wedi’u
gweld yma. Yn Heol y Darren, Rhisga, cewch hyd i Faes
Carafanau ac Ystafell Baned hyfryd ‘Whysom’s Wharf’.
Llwybr Taf - Merthyr Tudful

Yn eithaf di-draffig, â Llwybr Taf trwy lawer i safle o
ddiddordeb a threftadaeth ddiwydiannol ynteu’n union
gerllaw neu’n agos iawn. Â trwy sawl tref a phentref lle
ceir cyfle am luniaeth ysgafn.

Cysyllta’r llwybr
di-draffig hwn hen
waith haearn Ton-du a
Pharc Bedford, gan
fynd trwy Warchodfa
Natur Parc Slip, cartref
cyfoeth o fywyd gwyllt
gan gynnwys adar
hirgoes prin a llawer
rhywogaeth o löynnod
byw, mursennod a
gweision y neidr.

Mae tri llwybr i’w dilyn
o gwmpas y parc sy’n
mynd â chi trwy
borfeydd, gwernydd a
choetiroedd trawiadol:
ac yn ychwanegol,
gall beicwyr gysylltu’n
ddiogel â Pharc
Gwledig Cwm Sirhywi
trwy ymuno â
Llwybr RhBC 47.

Gwarchodfa Natur Parc Slip
Cefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr

Parc Penallta - Caerffili

Mae Llwybr yr Afon Lwyd yn ffordd brydferth 16
milltir ddi-draffig sy’n mynd o Gwm-brân yn y de
ymlaen i Bont-y-pŵl ac i fyny at Safle Treftadaeth y
Byd Blaenafon yn y gogledd. Mae’n cynnwys yr holl
olygfeydd gwych, tirweddau trawiadol a llecynnau
gleision hyfryd y mae gan y fro i’w cynnig.

Casnewydd i Gaerllion – Casnewydd

Yn cysylltu Canol Dinas
Casnewydd â thref
hanesyddol Caerllion,
mae’r llwybr rhagorol
di-draffig 6 milltir hwn
yn canlyn Wysg, gyda
golygfeydd ardderchog,
gwaith celf a chyfoeth
o hanes Rufeinig.
Parc Calon Lân - Blaen Garw, Pen-y-bont ar Ogwr

Traphont Garndiffaith, Llwybr yr Afon Lwyd - Cwm-brân a Phont-y-pŵl

Ar agor gydol y flwyddyn, mae Parc Gwledig Porth Ceri
yn y Barri’n 220 erw o goetir a dolydd mewn dyffryn
cysgodol sy’n arwain ar draeth caregos a chlogwyni
trawiadol. Mae gan y parc lwybrau natur, safleoedd picnic,
Caffi Coedwig â dec eang (ar agor Pasg - Medi), chwaraefan
antur, man barbeciw a chwrs golff cwta 12 twll.

Cliciwch yma i
lansio’r Map
Rhyngweithredol
Â rhwydwaith o ffyrdd beicio a llwybrau prydferth
â chi’n ddwfn i dirweddau hanesyddol gogledd Cwm
Rhymni. Ymwelwch â’r Storfa Bowdwr anarferol
ei ffurf - rhan o hen Lofa Ogilvie, ar ba un y lluniwyd
y parc. Mae lluniaeth ar gael yn siop goffi glan y llyn
(ar agor Ebrill - Medi) neu pam nad ewch â phicnic,
neu gynnal barbeciw teuluol ?

Y Gwarchodwr, Llwybr Ebwy Fach - Six Bells, Abertyleri

Cysyllta Llwybr Ebwy Fach bedwar Llecyn Glas cymunedol
ar ddeg ar hyd 13km o wyneb tarmac â rhediad rhwydd.
Gan ddechrau yn llwybr RhBC 465 Blaenau’r Cymoedd
ger pyllau Cendl, gallwch reidio ar hyd Cwm Ebwy Fach i
Lanhiledd. Arhoswch am eiliad i edmygu’r ‘Gwarchodwr’
urddasol, 20m o uchder yn Six Bells.

Parc Gwledig Porth Ceri - Y Barri

Mae Pedal Power yn elusen yng Nghaerdydd sy’n
annog ac yn galluogi plant ac oedolion o bob oed a
gallu i brofi budd beicio. Onid oes gennych feic,
peidiwch â phoeni: gallwch logi beiciau ganddynt.
Cynhelir pob beic llog at safon uchel, a dônt â helmed,
clo, pwmp, a phecyn argyfwng, gan gynnwys taclau
trwsio, offer a thiwb mewnol sbâr. Cewch hefyd fap
rhad ac am ddim o’r cyffiniau, gyda llwybrau beicio’n
eglur arno. Mae’r mannau llogi ym Mhontcanna a
Bae Caerdydd. Gweler y wefan am fanylion.
www.cardiffpedalpower.org

Parc Cwm Darran - Caerffili

Doc Camlas Pont-y-moel - Pont-y-pŵl

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.

O Gasnewydd, dilynwch lwybr ar hyd Wysg cyn ymuno â
Llwybr 49 y RhBC tua’r gogledd ar hyd llwybr halio Camlas Sir
Fynwy ac Aberhonddu, yr holl ffordd i Ddoc Camlas Pont-y-moel
ym Mhont-y-pŵl. Darpara’r gamlas goridor gwyrdd â llwybr
halio graeanog llydan, rhagorol a golygfeydd o fryniau’n codi
at fil o droedfeddi yn ei ben gorllewinol.

Llogi Beiciau Pedal Power - Pontcanna a Bae Caerdydd

