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Beth am Gerdded Casnewydd - Teithiau Cerdded Her Iach

10

Rheswm dros gerdded...
1.

Gwneud i chi deimlo’n dda

2.

Ysgafnhau straen

3.

Eich helpu i gysgu’n well

4.

Lleihau’r risg o:• Glefyd y galon
• Strôc
• Bwysau gwaed uchel
• Ddiabetes
• Arthritis
• Osteoporosis
• Rai canserau
a gall helpu gyda’u rheoli a’u gwella

5.

Cyfarfod eraill a theimlo’n rhan o’ch cymuned

6.

Gweld eich ardal leol a darganfod mannau
newydd

7.

Yn garedig i’r amgylchedd

8.

Gall pawb bron ei wneud

9.

Dim angen cyfarpar arbennig

10. Mae AM DDIM, gan arbed arian ar docynnau bws
a phetrol
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Pa mor aml ddylwn i gerdded?
Mor aml ag sy’n bosibl

30

munud

Anelwch at o leiaf:-

Gellir gwneud hyn ar un waith neu 3 taith o 10
munud neu 2 daith o 15 munud y dydd

5

diwrnod neu
fwy yr wythnos

Pa mor gyflym ddylwn i gerdded?
Dechreuwch yn araf i gynhesu
Cynyddwch yn raddol i gerddediad cyflym:• y galon yn curo ychydig ynghynt
• anadlu ychydig ynghynt
• teimlo ychydig yn gynhesach
• mae’n bosibl y bydd cyhyrau’r
coesau’n brifo ychydig
• dylech allu parhau i sgwrsio

Arafwch yn raddol i oeri

Awgrymiadau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerddwch i’r siopau lleol
Ewch oddi ar y bws yn yr arosfa cyn pen eich taith
Parciwch ychydig ymhellach o ben eich taith
Cerddwch gyda’r plant i ac o’r ysgol
Ewch am dro amser cinio
Cerddwch i bostio llythyr
Defnyddiwch y grisiau
Cerddwch gyda ffrindiau/theulu
Darganfyddwch fannau newydd
Cerddwch y ci
Nodwch eich cynnydd
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Pa gyfarpar bydda i ei angen?
Pamffled Teithiau Cerdded Dechrau Iach:• Esgidiau cyfforddus a synhwyrol
(dim fflip-fflops na sodlau uchel)
• Dŵr
Pamffled Teithiau Byr ar gyfer Traed Bach:• Esgidiau cyfforddus a synhwyrol
(dim fflip-fflops na sodlau uchel)
• Dŵr
Pamffled Teithiau Cerdded Her Iach:• Esgidiau cryf
• Dŵr
Pamffled Teithiau Cerdded yng Nghefn Gwlad:• Esgidiau cryf/Esgidiau cerdded
mynyddoedd
• Dŵr
Gwybodaeth am Ddiogelwch
(Pamffled Cefn Gwlad yn unig)
• Dywedwch wrth rywun ble’r ydych chi’n mynd
• Dywedwch wrth rywun am ba hyd
y byddwch yn cerdded
• Cofiwch roi gwybod iddyn nhw pan
fyddwch chi wedi cyrraedd yn ôl

Gobeithio y byddwch chi’n cael hwyl ac yn
mwynhau eich taith gerdded!
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Teithiau Cerdded
Pellter

Tudalen

1. Caer Tredegar - Gaer

2.5 Km
1.6 Milltir

6-7

2. Llwybr Cylch Solutia

2.9 Km
1.8 Milltir

8-9

3. Pedwar Loc ar
Ddeg i Goed Cefn

3.9 Km
2.4 Milltir

10-11

4. Tir Cyhoeddus Tŷ Du
a Choed Bedw

3.5 Km
2.2 Milltir

12-13

5. Coedwig
Gwynllwg

3.9 Km
2.4 Milltir

14-15

6. Parc a Choed
Sant Julian

3 Km
1.9 Milltir

16-17

7. Pedwar Loc ar Ddeg i
Warchodfa Natur
Allt-yr-yn

4 Km
2.5 Milltir

18-19

8. Taith Gylch
Llanwern

4.1 Km
2.5 Milltir

20-21

9. Caerllion a
Bryn Casgwent

6 Km
3.7 Milltir

22-23

10. Pedwar Loc ar
Ddeg i Goed Llwyni

6.2 Km
3.9 Milltir

24-25

Edrychwch ar y map ar y clawr cefn

5

Dechreuwch wrth giât y fynedfa ar Ffordd Basaleg...

dechrau.

M Ar waelod y llethr, trowch i’r dde ac anelwch yn ôl i’r

K Wrth y fforch, cadwch i’r chwith. Yna wrth y groesffordd,
trowch i’r chwith ar lwybr gwastad gan gadw ar y llwybr
sy’n arwain i lawr llethr.
L Wrth y groesffordd, trowch i’r dde sy’n arwain i lawr
llethr glaswelltog mwy serth gan gadw i’r chwith wrth
y fforch. Cadwch yn syth ymlaen ar y prif lwybr sy’n
arwain i lawr y rhiw.

groesffordd, cadwch yn syth ymlaen.

J Wrth y fforch, cadwch i’r dde. Yna, ar ôl 10 metr wrth y

Wrth groesffordd y llwybrau, yn union y tu hwnt i’r
I
goeden unig fawr ar yr ochr chwith, trowch i’r chwith
tuag at ben gaer y bryn drwy goedwig fechan.

A Ewch i mewn drwy’r giât ac ewch i’r dde gan fynd heibio H Ar ddiwedd y tir agored, cadwch at y llwybr llai ymlaen
gwrych sy’n ffurfio ffin ar y dde cyn mynd ar y llwybr
drwy goedlan. (Nodyn, mae’r ardal hon yn hynod o
mwdlyd drwy goed i lwybr glaswelltog.
donnog).

Cadwch ar y llwybr glaswelltog llydan ar y ffin allanol, i
B
lawr llethr yna ar hyd ffens sydd wrth ymyl y rheilffordd
ar y dde. (Nodyn, mae nifer o lwybrau’n mynd i fyny’r
rhiw ar yr ochr chwith).
C Wrth y giât, ewch rownd i’r chwith a dilynwch lwybr
glaswelltog llydan sy’n mynd i fyny’r rhiw ar yr ochr
chwith (ddim y llwybr sydd nesaf at reiliau allanol y parc).
(Nodyn, mae golygfeydd bendigedig dros Gasnewydd i’r
chwith ac i’r cefn wrth i chi gerdded i fyny’r rhiw).
D Ar ben y llethr, cadwch at y prif lwybr yn syth ymlaen.

Wrth groesffordd y llwybrau, cadwch yn syth ymlaen i
fyny’r rhiw ar y prif lwybr. (Nodyn, mae golygfeydd braf
o’r Bont Gludo i’r ochr dde).

E Wrth groesffordd y llwybrau, trowch i’r dde i fyny’r rhiw.
F

yr ochr dde. (Nodyn, mae golygfeydd gwych o’r bryniau
ar yr ochr chwith).

G Wrth gyrraedd y tir gwastad agored, cadwch i’r llwybr ar

TAITH 1

Caer Tredegar– Gaer

Taith anhygoel gyda
rhai llethrau serth i
fyny ac i lawr sy’n
gofyn am esgidiau
cryf ond golygfeydd
gwych i’ch annog i
gyrraedd y brig.
Mae nifer o lwybrau
eraill i’w darganfod i
ymestyn ac amrywio
eich taith i’w gwneud
yn fwy heriol.
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Caer Tredegar– Gaer
TAITH
1

Caer Tredegar - Gaer Pellter 2.5 Km, 1.6 Milltir
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B

M

B

L

K

B

H

J

G

F

E
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B
B

B

B

B

B

B

C

B

B

B

ALLWEDD

Llwybr y Daith

Arosfa Bws

Giât

Gelwir yn lleol yn Gollars,
mae rhagfuriau’r gaer
anferth hon ger
Casnewydd mewn safle
amddiffynnol rhagorol yn
edrych dros ardaloedd isaf
yr Afon Ebwy, perffaith i
weld gelyn yn agosáu.
Mae’n safle mawr crwn
sy’n cynnwys nifer o
diroedd caeedig, gyda’r
rhai allanol yn cael eu
defnyddio i gadw stoc
mae’n debyg. Mae’r tir
caeedig mewnol ar ffurf
pentagon yn bennaf ac
wedi’i amgylchynu gan un
bryn a ffos. Amddiffynnwyd
y tir caeedig allanol gan
fryn uchel a ffos.
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chwith ar draws cae i gyfeiriad y saeth.

O Wrth yr arwyddbost bach, trowch i’r

Ewch drwy giât fochyn bren i mewn i’r
maes parcio. (Dalier sylw, sedd bren
wedi’i cherfio o fonyn coeden a bwrdd
arwyddion).

arwyddbost.

Q Trowch i’r chwith i gyfeiriad yr

Cadwch i ffin ochr dde’r cae, ar ôl P
40 metr trowch i’r dde wrth yr
arwyddbost bach i Lwybr Cylch
Solutia, gan anelu am y goedlan.

H Cerddwch ar draws pont droed
bren ar y chwith (nid y bont
droed sy’n syth o’ch blaen).

Dechreuwch wrth Gornel Pye, Nash ger Comin Broadstreet wrth arwydd Bwrdd Draenio Mewnol Caldicot a Gwynllwg...
A Ewch drwy’r rhwystrau glas a
dilynwch y llwybr beicio drwy’r coed.
B Trowch i’r chwith ar y llwybr glaswelltog I
ar yr ochr chwith wedi’i nodi fel llwybr
gwyn â chaniatâd yn union ar ôl mynd
heibio’r peilonau ar yr ochr chwith.

arwyddbost bach gan ddilyn y
ffos ddraenio ar eich ochr dde.

J Trowch i’r chwith wrth ymyl yr

R Ewch drwy giât fochyn a heibio i fainc ar
yr ochr chwith a chadwch i ffin ar ochr
dde cae.

croeswch yn syth ar draws lôn fwdlyd
a cherddwch ar draws pont droed bren.

K Wrth yr arwyddbost bach,
daliwch i fynd yn syth ymlaen.

C Cerddwch ar draws pont droed bren,

D Wrth arwydd a map o lwybr cylch
cerddwch ar draws cae i gyfeiriad
arwyddbost.

cadwch i’r chwith i mewn i’r
goedlan.

L Wrth yr arwyddbost bach,

ewch ar draws cae tuag at arwyddbost,
yn syth ar draws ac i’r chwith.

E Cerddwch ar draws pont droed bren ac

S Croeswch dros bont droed bren ar yr
ochr dde (hefyd pwynt E) ac ewch yn
groeslinol i’r chwith ar draws y cae tuag
at arwyddbost (pwynt D hefyd) ac yn
ôl i’r dechrau.

M Wrth yr arwyddbost bach, trowch

i’r dde a dilynwch ymyl y goedlan.

Cerddwch ar draws pont droed bren

F Cerddwch ar draws pont droed bren a
cherddwch yn syth ymlaen ac i ffin ar
ochr dde'r cae.

gerdded yn syth ymlaen.

G a chadwch i ffin chwith y cae gan

Trowch i’r dde wrth yr arwyddbost
N bach dros bont lwyfan bren a
chadwch i’r dde gan ddilyn ffin ar
ymyl y cae.

TAITH 2

Llwybr Cylch
Solutia.

Taith wastad adfywiol
gyda chamfeydd a
llwybrau anwastad
sy’n gofyn am esgidiau
cryf. Gall y llwybrau
fod yn gorslyd ar ôl
glaw trwm.
Mae golygfeydd
agored gwych o
Lefelau Gwent a digon
o awyr ffres o’r môr i’w
anadlu.
Mae llygod y dŵr,
gwas y neidr a hyd yn
oed dyfrgwn i’w gweld
yn un o emau corstir
cudd Gwent.
Gellir parcio rhai ceir
mewn culfan ar Gomin
Broadstreet oddi ar
Gornel Pye.
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Llwybr Cylch Solutia
TAITH
2

Llwybr Cylch Solutia Pellter 2.9 Km, 1.8 Milltir

B

A

B

C

D

S

E

Q
R

P

Y

F

O

G

N

I

H

M

K

J

L

B

ALLWEDD

Llwybr y Daith

B

Mainc

Arosfa Bws ar
Ffordd Nash

Giât

Y

Pont

Llwybr cylch newydd gyda llwybrau
cerdded pren dros ffosydd llawn
dŵr yng nghronfa Dolydd Great
Traston ar Lefelau Gwent, i’r de o
Gasnewydd.
Mae’r gronfa ar brydles gan Solutia
i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt
Gwent sydd wedi cydlynu llawer o’r
gwaith gyda chefnogaeth Cyngor
Dinas Casnewydd.
Mae hyn yn dilyn o raglen adfer gan
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt
Gwent yn gweithio gyda Bwrdd
Draenio Mewnol Caldicot a
Gwynllwg (IDB) gan gloddio bron i
700m o ffos i ganiatáu i ddŵr lifo
eto yn y ffosydd draenio sydd wedi
sychu.
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P

Cadwch i’r dde wrth y cylchdro ar hyd Ffordd Cefn.

I llethr glaswelltog.

R fyny’r rhiw, cerddwch i fyny 6 gris arall.

Trowch i’r dde i fyny 8 gris, dilynwch lwybr graean i

wrth bwynt C).

Croeswch y ffordd ar y groesfan, trowch i’r chwith ar

Q hyd y palmant ar hyd Ffordd Cefn. (Dalier sylw, hefyd

Dilynwch y llwybr i lawr llethr drwy goedlan

Trowch i’r dde i lwybr tarmac, cerddwch o

M gwmpas y cae pêl droed awyr agored.

Ewch i mewn i’r coed, ewch i fyny 35 gris i’r dde

N o’r llwybr tanddaear.

Croeswch Lôn Cwm, cerddwch yn syth ymlaen i lawr
T llethr, o gwmpas y pwll yn ôl i’r dechrau. (Dalier sylw,
hefyd ar bwynt A). (Byddwch yn ofalus, lôn brysur
ac ar gornel).

Wrth y fforch ar ôl gadael y coed, daliwch i fynd
Trowch i’r dde, croeswch Rodfa Ruskin a chadwch yn
L
S syth ymlaen ar hyd llwybr y gamlas. (Dalier sylw, hefyd
yn
syth
ymlaen
ar
y
fforch
dde
i
ffordd
darmac
gul gan gadw’r tai ar yr ochr chwith. (Byddwch
ar bwynt B). (Byddwch yn ofalus, ffordd brysur ac ar
yn ofalus, dim palmant).
gornel).

K

Daliwch i fynd ymlaen ar lwybr glaswelltog
J wrth iddo droi ychydig i’r dde ac i mewn i
Goed Cefn.

Cadwch yn syth ymlaen i lawr

Cerddwch heibio giât fetel a ffens ar ffin yr
Trowch i’r dde gan ddilyn y palmant llydan ar hyd
H ochr chwith, trowch i’r dde wrth arwydd llwybr O Rhodfa’r Siartwyr. (Byddwch yn ofalus, ffordd brysur).
pren, dilynwch lwybr graean bach ac yna llwybr
glaswelltog tuag at ganol y tir agored.

Dechrau ym Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr y Pedwar Loc ar Ddeg...
Cerddwch o gwmpas y pwll, i fyny’r llethr yn y

cadwch yn syth ymlaen ar hyd llwybr y gamlas.

A cornel pellaf ar y dde, croeswch dros Lôn Cwm,

B

Croeswch Rodfa Ruskin, trowch i’r chwith i lawr 6
gris nesaf i gae o’ch blaen, dilynwch lwybr graean
i lawr rhiw, cerddwch i lawr 8 gris arall. (Byddwch
yn ofalus, ffordd brysur ac ar gornel).
Wrth Ffordd Cefn trowch i’r chwith a

C chroeswch y ffordd gan ddefnyddio’r groesfan.
Trowch i’r chwith ar hyd y ffordd, trowch i’r
D dde wrth arwyddbost y llwybr ar yr ochr dde,
ewch i lawr 4 gris.
Cerddwch ar hyd ffordd rhwng garejys i
E lwybr ar yr ochr chwith yng nghefn y gerddi.

Trowch i’r dde i lawr 6 gris, daliwch i fynd

F ar hyd y llwybr.

Ewch ar dir glaswelltog agored, cadwch i’r ffin ar
G yr ochr chwith. (I gael amrywiaeth pleserus, mae
opsiwn i ymchwilio ymhellach i berimedr y tir
glaswelltog hwn).

TAITH 3

Taith Pedwar Loc ar
Ddeg i Goed Cefn.

Taith amrywiol a
gwastad yn bennaf ar
hyd y gamlas, o
gwmpas tir y parc a
thrwy goed.
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Pedwar Loc ar Ddeg i Goed Cefn
TAITH
3

Taith Pedwar Loc ar Ddeg i Goed Cefn
Pellter 3.9 Km, 2.4 Milltir

O

P

S
R
C

B

B

N

D

Q

E

B

F
G

M

L

B

K

H

J

T

P

! A

B

I

B

ALLWEDD

B

P

Caffi

Arosfa Bws

Maes Parcio

Llwybr y Daith

!

Pont

Ar hyn o bryd, mae
amrywiol deithiau
gyda thywyswyr
hefyd ar Sadwrn
cyntaf bob mis - o
Ganolfan Ymwelwyr y
Pedwar Loc ar Ddeg –
ffôn 01633 892167
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Dechreuwch wrth Faes Pario Tir Cyhoeddus Tŷ Du...
A Ewch ar y llwybr i’r chwith o’r siop a’r adeilad metel gwyrdd mawr.
B Wrth gyffordd y llwybrau trowch i’r chwith.

J

Ewch i lawr llethr serth byr, croeswch yn syth dros
lwybr y goedwig gan fynd i lawr y rhiw ar y llwybr.

K Ewch dros gamfa i mewn i gae, ewch i lawr y rhiw

ar hyd y ffin ar yr ochr chwith.

C Croeswch y Bont ac ewch i fyny’r llethr.

i gaeau chwarae a meinciau picnic yn ôl i’r dechrau.

Q Daliwch i fynd yn syth ar hyd llwybr sy’n mynd heibio

P Mewn twll yn y clawdd ar yr ochr chwith, ewch oddi
ar lwybr glan yr afon a chadwch i’r dde gan ddilyn y
llwybr heibio i bwll bychan ar eich ochr chwith.

llwybr ar hyd ochr draw’r afon.

O Ewch i lawr 3 gris a throwch i’r dde gan ddilyn y

cherddwch ar draws bont droed ar yr ochr dde.

N Wrth y ffordd yn y llwybr, cadwch i’r dde a

ar lwybr tanddaear a cherddwch ar hyd yr Afon Ebwy.

M Wrth y fforch yn y ffordd, cadwch i’r dde, cerddwch

hyd lôn.

L Ewch dros gamfa, i lawr 2 ris, trowch i’r chwith ar

Ewch drwy giât a dilynwch Ffordd Pentre Tai yn syth ymlaen gan fynd
ychydig i fyny’r rhiw gan anwybyddu llwybr fferm ar yr ochr chwith.
(Byddwch yn ofalus, dim palmentydd).

D Ewch drwy giât ac i mewn i gae, gan gadw i’r ffin ar yr ochr chwith.
E

Cwm Sirhowy. (Byddwch yn ofalus, lôn gul a dim palmentydd).

F Wrth y groesffordd, trowch i’r dde i fyny lôn gyda’r arwydd Taith Gerdded

G Ewch dros gamfa ar yr ochr dde, i mewn i gae, ewch i fyny llethr glaswelltog
tuag at y coed gan gadw i ffin ochr dde'r cae. (Dalier sylw, golygfeydd
anhygoel o’r bryniau o gwmpas a’r cefn gwlad y tu ôl).

Cadwch ar lwybr yn syth ymlaen hyd at arwyddbost a throwch i’r dde i
lawr y rhiw.

H Ewch dros gamfa ym mhen ucha’r cae, cadwch i’r chwith ar hyd llwybr i
mewn i’r coed gan gadw ar lwybr yn syth ymlaen dros dir tonnog anwastad.
I

TAITH 4

Tir Cyhoeddus Tŷ Du
a Choed Bedw.

Taith ddiddorol ac
amrywiol sy’n
cynnwys coedlan,
caeau agored a
glannau’r afon. Mae
grisiau, camfeydd a
llethrau serth i fyny ac
i lawr sy’n gofyn am
esgidiau cryf. Mae
nifer o lwybrau eraill
i’w darganfod i
ymestyn ac amrywio
eich taith.
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Tir Cyhoeddus Tŷ Du a Choed Bedw
TAITH
4

Tir Cyhoeddus Tŷ Du a Choed Bedw
Pellter 3.5 Km, 2.2 Milltir

I

J

H

M

N

K

L

G

O

F

P

E

Q

4

D

A

P

B !

C

B

B

ALLWEDD

P

Arosfa Bws

Maes Parcio

Llwybr y Daith

B

Lle Picnic

Caffi

Pont

4

!

Giât

Roedd Tŷ Du yn
Gastell Normanaidd i
ddechrau wedi’i
adeiladu gan Roger
de Haia yn y 12fed
Ganrif.
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goedwig.

chadwch ar y ffordd sy’n mynd i lawr rhiw.

K Ar frig y llethr, trowch i’r dde ar hyd ffordd y goedwig a

J Ewch i’r chwith wrth y fforch i lawr llethr sy’n raddol
mynd yn fwy serth, cadwch ar y llwybr i fyny llethr serth
a daliwch i fynd ar lwybr i fyny’r rhiw. (Dalier sylw, mae’r
llwybr yn hynod anwastad).

I Croeswch y ffordd a chadwch yn syth i lawr llwybr y

H Lle mae’r llwybr yn cyfarfod y ffordd, trowch i’r chwith.

Dechreuwch ym Maes Parcio Cadira Beeches...

Croeswch y ffordd.

A O fynedfa’r Maes Parcio , croeswch y ffordd,
trowch i’r dde ac yna ar ôl tua 15 metr trowch
i’r chwith i fyny ffordd y goedwig. (Byddwch
yn ofalus, mae’n bosibl y bydd rhywfaint o
gerbydau ar y ffordd).
Daliwch i ddilyn y brif ffordd.
B

C

i’r ochr chwith o ffordd y goedwig.

D Dilynwch lwybr y goedwig yn syth ymlaen sydd

L Hanner ffordd i lawr y rhiw, ewch ar lwybr heb ei farcio ar
yr ochr chwith ger y llwyn celyn gan arwain i fyny rhiw.

N Croeswch y ffordd yn ôl i’r dechrau.

Mae’r llwybr yn lledaenu ac yn mynd i lawr rhiw. M Wrth groesffordd y llwybrau cadwch yn syth ymlaen i
fyny’r rhiw.

E Cadwch ar y llwybr heibio i adeilad ar eich ochr
chwith.
F

rhiw a chadwch at y llwybr hwn. (Dalier sylw,
mae’r llwybr yn hynod anwastad).

G Ewch i’r chwith wrth y fforch gan fynd i lawr

TAITH 5

Coedwig Gwynllwg.

Taith ddiddorol drwy
goedlan gyda rhai
llethrau serth i fyny ac i
lawr a llwybrau
anwastad sy’n gofyn
am esgidiau cryf.
Mae nifer o lwybrau
eraill i’w darganfod i
ymestyn ac amrywio
eich taith. I gael mwy o
wybodaeth, ewch i
www.wentwoodforest.
org.uk a ffoniwch y
Comisiwn
Coedwigaeth ar 0845
6040845
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Coedwig Gwynllwg
TAITH
5

Coedwig Gwynllwg Pellter 3.9 Km, 2.4 Milltir
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Mae hen goedlan fwyaf
Cymru’n cynnwys tomenni
claddu o’r Oes Efydd, cylch
cerrig ac aliniad megalithig ar
Fryn Gray, Sir Fynwy.
Yn y canol oesoedd, roedd y
coed yn eiddo i arglwyddiaeth
Casgwent gan sicrhau heldir,
coed, tanwydd a phorfelaeth i
denantiaid y maenorau
gerllaw.
Roedd gan Goedwig Frenhinol
Gwynllwg ei lysoedd barn ei
hun oedd yn cael eu cynnal
ddwywaith y flwyddyn yn
Forester’s Oaks, uwch ben
Cronfa Ddŵr Gwynllwg, lle’r
oedd herwhelwyr yn cael eu
crogi mor ddiweddar ag 1829.
Yn 2006 llwyddodd Coed Cadw
i gael 870 erw o Gwynllwg.
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Cadwch i’r chwith gan ddilyn llwybr

O mwdlyd i mewn i’r coed.

P fyny’r rhiw.

Wrth y fforch 3 ffordd, cadwch i’r dde i

I

Ar frig y llethr, trowch i’r chwith a
Q chadwch ar y llwybr i fyny’r rhiw gan
fynd heibio’r fynwent ar eich ochr
chwith.

dechrau.

i’r dde a dilynwch y palmant
T Trowch
wrth ochr Ffordd Christchurch yn ôl i’r

Ffordd Christchurch.

S concrit troellog ar yr ochr dde i mewn i

Ewch dros y bont a dilynwch lwybr

frig y llethr, trowch i’r chwith ar groesffordd y
drwy giât fochyn ac yna ewch yn
K Ar
R Ewch
llwybrau, dilynwch y llwybr o gwmpas y ffin ar y chwith.
groeslinol i’r dde i’r bont dros yr M4.

Ar ôl 50 metr, trowch i’r dde wrth arwyddbost llwybr i
J fyny llwybr glaswelltog, cerddwch o gwmpas giât i fyny
llethr serth. Ar frig y llethr, trowch i’r chwith gan gadw’r
gerddi ar eich ochr chwith.

Ar Ffordd Caerllion, trowch i’r dde ar hyd y palmant.

Trowch i’r dde i lawr llwybr mwdlyd at y nant, cadwch
H i’r chwith gan gadw at lwybr ar ochr chwith y nant a
dilynwch lwybr tuag at dŷ gwyn a ffordd. (Dalier sylw,
peidiwch â chroesi’r nant wrth y bont droed bren fach).

Dechreuwch wrth fynedfa uchaf Parc Beechwood ar gornel Ffordd Beechwood a Ffordd Christchurch....
Croeswch Ffordd Christchurch a throwch i’r dde ar

A hyd y palmant. (Byddwch yn ofalus, ffordd brysur).

B

Ewch drwy lwybr tanddaear yr M4, cadwch ar y

Trowch i’r chwith wrth arwyddbost llwybrau metel,
ewch drwy giât fochyn ac i lawr llwybr tarmac.
(Dalier sylw, mae’r arwyddbost wedi’i guddio gan
wrych a choeden gardd).

C llwybr o gwmpas ffin chwith y parc.

fynd allan o’r parc ar y chwith, cadwch i’r
D Wrth
dde i lawr llethr glaswelltog serth byr a chadwch
ar lwybr mwdlyd o gwmpas y parc.

E
F

N fynd o gwmpas ffin chwith y tir agored.

Wrth y fforch, cadwch i’r dde tuag at dir agored, daliwch i

Cadwch yn syth ymlaen i lawr y prif lwybr sy’n
Wrth groesffordd y llwybrau, cadwch yn syth ymlaen i
arwain i lawr rhiw, gan anwybyddu llwybrau llai i’r L fyny’r rhiw gan ddilyn llwybr sy’n mynd i’r dde. Cadwch
chwith a’r dde hyd at y groesffordd.
ar y llwybr yn syth ymlaen.
Wrth groesffordd y llwybrau cadwch i’r chwith, ewch
M Wrth y fforch, cadwch i’r chwith ar hyd llwybr lletach.
i lawr llethr serth drwy fan clir a dilynwch y llwybr
sy’n mynd i lawr ochr chwith y dyffryn am ychydig.

Ewch i mewn i ardal laswelltog agored, mawr gyda
G golygfa o Gaerllion a cherddwch ar hyd ffin y tir
glaswelltog ar y dde.

TAITH 6

Parc a Choed Sant
Julian.

Taith heriol ac
amrywiol sy’n
cynnwys coedlan a
thir agored gyda
golygfeydd gwych o
Gaerllion a’r Afon
Wysg. Mae rhai
llethrau serth i fyny ac
i lawr a all fod yn
fwdlyd iawn ac yn
llithrig. Fodd bynnag,
mae nifer o lwybrau
eraill i’w darganfod i
amrywio eich taith yn
ôl yr amodau, eich
gallu a’ch cynnydd.
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Parc a Choed Sant Julian
TAITH
6

Parc a Choed Sant Julian Pellter 3 Km, 1.9 Milltir
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Mae’r holl ffyrdd ar ystâd
Sant Julian wedi’u henwi
ar ôl arlunwyr enwog.
Mae Sant Julian ei hun
wedi’i enwi ar ôl y Sant
Julius o Gaerllion, y
merthyr Rhufeinig.
Mae eglwys Anglicanaidd
y plwyf ar gyfer Sant
Julian wedi’i chysegru i’r
Seintiau Julius ac Aaron a
ferthyrwyd ac mae
hanner ffordd ar hyd
Ffordd Heather ac mae’r
eglwys Gatholig ar Ffordd
Beaufort wedi’i chysegru i
Sant Julius.

17

Dechreuwch ym Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr y Pedwar Loc ar Ddeg...

H Cerddwch ar hyd llwybr sy’n arwain I
O Arhoswch ar y llwybr ceffyl gan gadw’r gamlas
lawr rhiw at bwll ac yna cadwch i’r dde
ar eich ochr dde.
o’r pwll, cadwch y pwll ar eich ochr chwith
ac ewch heibio mainc ar eich ochr dde.

ymlaen ar y prif lwybr wrth ymyl y gamlas.

P Wrth y fforch, ewch i’r dde gan gadw’n syth

A Ewch ar hyd y llwybr yng nghornel isaf ar y
dde'r Maes Parcio sy’n arwain i lawr rhiw
gan gadw’r pyllau ar eich ochr dde.

(Dalier sylw, mae’r pwll ar yr ochr
dde’n fach).

I Cadwch i’r chwith rhwng 2 bwll.

y llwybr i lawr llethr serth, cadwch ar y prif
lwybr gan fynd heibio llwybr llai ar yr ochr dde.

B Cadwch i’r chwith wrth y fforch a dilynwch

Q Ewch dros rwystr pren bychan, daliwch i fynd
yn syth ymlaen ar lwybr gwastad wrth ochr y
gamlas gan fynd heibio giât fechan ar yr ochr
dde.

R Wrth y giât, ewch dros rwystr pren bychan,

pwll. Trowch i’r dde dros bont fechan a dilynwch
lwybr byr yn ôl i’r Maes Parcio.

U Daliwch i fynd i fyny’r llwybr hyd nes cyrraedd y

T Trowch i’r chwith dros bont gefngrwm Rhif 5 ac
yna trowch i’r dde drwy giât ‘araf - beiciau’ ac i
fyny llwybr serth sy’n dilyn ochr chwith y gamlas.

yr M4 ac yna i fyny llethr serth gan anwybyddu’r
llwybr a’r llwybr ceffyl ar yr ochr dde.

trowch i’r dde, cerddwch dros bont gefngrwm a
throwch i’r chwith ar hyd y gamlas.

K Wrth y gyffordd, trowch i’r dde.

S Cadwch i’r dde ac ewch drwy lwybr tanddaear

chwith, dilynwch lwybr gwastad sy’n
troi i‘r dde ac ewch i fyny’r rhiw.

L Ewch heibio giât fochyn ar eich ochr

C Cadwch yn syth ymlaen drwy Fferm Pensarn J Ewch i’r dde wrth y fforch gan fynd i
fyny at giât fochyn.
gan fynd heibio pont gefngrwm Rhif 5 ar yr
ochr dde, llwybr ceffyl â chaniatad ar yr ochr
chwith a mynd drwy giât fetel ‘beic araf’.

ochr chwith ac yna drwy lwybr tanddaear
yr M4.

D Ewch heibio llwybr ceffyl a llwybr ar eich

gamlas ar eich ochr dde a mynd heibio
pont gefngrwm ar yr ochr dde.

E Ewch ar y chwith wrth y fforch gan gadw’r

chaniatad sydd ar y chwith.

N Trowch i’r chwith i lwybr ceffyl â

F Ewch heibio pont droed bren fach ar yr ochr M Wrth y giât fochyn ar yr ochr chwith,
dde. (Dalier sylw, golygfeydd agored gwych
trowch i’r dde ac ewch i lawr y rhiw.
i’r chwith o’r bryniau ar draws yr M4).

dde dros bont gefngrwm, cadwch yn syth
ymlaen drwy giât fochyn.

G Wrth ymyl y Cytiau Cŵn Preswyl, trowch i’r

TAITH 7

Pedwar Loc ar Ddeg i
Warchodfa Natur
Allt-yr-yn.

Taith bleserus, wastad
yn bennaf ar hyd
camlas Mynwy a
Brycheiniog gydag un
llethr serth i lawr ar y
dechrau a llethr serth
i fyny ar y diwedd.
Mae rhai camfeydd a
llwybrau anwastad
sy’n gofyn am
esgidiau cryf.
Arosfa Bws ar Ffordd
Allt-yr-yn oddi ar
Allt-yr-yn View.
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Pedwar Loc ar Ddeg i
Warchodfa Natur Allt-yr-yn
TAITH
7

Pedwar Loc ar Ddeg i Warchodfa Natur Allt-yr-yn
Pellter 4 Km, 2.5 Milltir
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Perchennog y warchodfa yw
Cyngor Dinas Casnewydd
ac mae’n cael ei rheoli gan
WING – Grŵp Bywyd Gwyllt
yng Nghasnewydd.

Mae gwarchodfa natur Alltyr-yn yn gyn Lido ac yno
mae hen goedlan, dolydd a
phum pwll sy’n ddelfrydol
ar gyfer astudio bywyd
pwll.
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I

Cadwch i’r dde, drwy fwlch mewn ffens,

Wrth y fforch, cadwch i’r chwith, ewch dros

draws canol y cae.

M syth ymlaen i gyfeiriad saeth marcio’r llwybr ar

Ewch dros y gamfa ar yr ochr dde, cadwch yn

Cadwch yn syth ymlaen i mewn i’r cae
L nesaf ac ar hyd y ffin ar y dde.

(Byddwch yn ofalus, anifeiliaid fferm).

K gamfa a chadwch at ffin dde’r cae.

J trowch i’r chwith gan ddilyn llwybr i lawr rhiw.

Cadwch yn syth ymlaen ar y llwybr gyda’r
coed ar yr ochr dde.

yn ôl i’r dechrau.

U wrth bwynt C), trowch i’r dde a dilynwch y lôn

Ar ddiwedd y ffordd, cadwch i’r dde dros gamfa,
S yna dros gamfa arall, cadwch yn syth ymlaen
drwy’r cwrs golff gan gadw’r clawdd ar yr ochr
dde. (Byddwch yn ofalus, peli golff).
Ewch dros gamfa, cadwch yn syth ymlaen ar
T ffordd raean. Ewch drwy fwlch yn y clawdd a
chadwch i’r dde i fyny llwybr mwdlyd. Wrth y
fforch, cadwch i’r chwith (hefyd wrth bwynt D).
Ewch drwy giât fochyn ar yr ochr chwith (hefyd

R dde.

Cadwch ar Rodfa Tennyson rownd y gornel i’r

Wrth y fforch, cadwch i’r dde ar hyd Rhodfa
Q Tennyson.

Dechreuwch gyferbyn â’r mynedfeydd i’r ysgolion ar Ffordd Fferm Hartridge...
Cerddwch heibio mynedfeydd yr ysgolion ar y
A chwith ar y ffordd tuag at Gynelau RSPCA.
Trowch i’r chwith i’r lôn gyferbyn â’r Ganolfan
B Diogelwch y Ffyrdd, cyn Cynelau’r RSPCA.
(Byddwch yn ofalus, dim palmentydd).
Ewch drwy’r giât fochyn ar yr ochr chwith,
C trowch i’r dde gan ddilyn y llwybr glaswelltog a
chadw’r clawdd ar eich ochr dde. Ewch i mewn i’r
coed.
Wrth y fforch, cadwch i’r chwith ar hyd llwybr
D mwdlyd. Ar ôl 30 metr, cadwch i’r dde wrth y
fforch i lwybr mwdlyd i fyny llethr. Cadwch y
ffens fetel ar eich ochr dde.
Ewch drwy’r giât fetel igam ogam a chadwch

E yn syth ymlaen i fyny’r llethr.

F

Ewch i lawr y llethr, dros gamfa a chadw’n
Cadwch i’r chwith i’r tir agored, cadwch yn syth
N wastad drwy ganol y cae ac anelu am gamfa
ymlaen ar lwybr glaswelltog gan gadw’r clawdd
gudd, gan ddilyn llwybr 100 metr i’r dde o’r tai.
ar yr ochr dde. (Dalier sylw, golygfeydd hardd o’r
bryniau cyfagos a’r cefn gwlad ar y chwith a thu ôl).

V

Ewch dros gamfa i mewn i’r cwrs golff, cadwch i’r

O ffin ar y chwith. (Byddwch yn ofalus, peli golff).

Wrth y fforch, cadwch i’r dde.

G

W

Ewch dros gamfa, trowch i’r dde gan ddilyn

P palmant ar hyd Ffordd yr Orsaf.

Cadwch yn syth ymlaen ar y llwybr gan gadw’r

H ffens wifren ar eich ochr dde.

TAITH 8

Taith Gylch
Llanwern.

Taith gyffrous gyda
rhai llethrau serth i
fyny ac i lawr sy’n
gofyn am esgidiau
cryf ond mae
golygfeydd hardd ar
hyd y ffordd.
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Taith Gylch Llanwern
TAITH
8

Taith Gylch Llanwern Pellter 4.1 Km, 2.5 Milltir
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Cartref Arglwydd
Rhondda o Lanwern
(David Alfred Thomas)
oedd Tŷ Llanwern. Ef
oedd Rheolwr Bwyd yn
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.
Dymchwelwyd y tŷ yn yr
1950au, er bod y safle,
bryn sy’n edrych i lawr
dros eglwys y plwyf, yn
dal yn amlwg ac mae’r
parc o gwmpas yn
gyflawn.
Claddwyd D. A. Thomas
ym mynwent yr eglwys
fach.
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Dechreuwch wrth fynedfa’r Amffitheatr ar lôn Broadway...
A

Ewch i mewn i dir yr Amffitheatr drwy giât, cerddwch yn
glocwedd o gwmpas yr Amffitheatr ac ewch allan drwy
giât yn y cornel pellaf ar y chwith.
Cadwch i’r dde i mewn i’r cae, cerddwch drwy’r cae gan

Ewch dros y gamfa ar y chwith a dilynwch y llwybr

B gadw at y ffin ar yr ochr chwith ger y wal.
C drwy ganol y cae tuag at y cornel pellaf.

D

Ewch dros y gamfa, trowch i’r chwith ar hyd y palmant ac ar
draws ar y groesfan reoledig. Trowch i’r dde a dilynwch y
palmant ac ewch dros y bont.
Ar ôl y bont, trowch i’r chwith ar hyd y Ffordd Newydd,

E wedi’i harwyddo tuag at Christchurch.

Trowch i’r chwith dros lwyfan pren, i fyny
V grisiau, dros gamfa ar yr ochr dde ac yna i
lawr rhiw ar hyd llwybr.
Ewch i lawr 3 gris, yna i lawr 3 gris arall i
W Ffordd Newydd, trowch i’r dde a dilynwch y
ffordd i lawr y rhiw. (Byddwch yn ofalus, dim
palmant).
Wrth y fforch, cadwch i’r chwith, arwydd am
Gaerllion. Defnyddiwch y palmant ar ochr
chwith y ffordd.

Trowch i’r dde wrth y gyffordd, arwydd
Caerllion, cerddwch ar draws bont yn ôl i’r
dechrau.

Ewch drwy giât fochyn ac i fyny grisiau gan ddilyn
Wrth y fforch, cadwch i’r dde, croeswch
S dros lwybr tarmac ac anelwch am yr
J arwyddbyst Taith Gerdded Dyffryn Wysg i fyny’r
rhiw drwy goed.
arwyddbost o’ch blaen ar y chwith (hefyd ar
bwynt L). Ewch drwy giât gan ddilyn llwybr
Wrth y fforch, ewch i’r chwith gan ddilyn arwyddbost
drwy goed.
K Taith Gerdded Dyffryn Wysg i fyny’r rhiw.
Ewch drwy giât, cadwch i’r chwith i fyny bryn bach
Wrth y fforch, trowch i’r chwith i gyfeiriad
L
T saeth felen ar gefndir gwyrdd (nid i gyfeiriad
glaswelltog,
dilynwch
arwyddbyst
Taith
Gerdd
Dyffryn Wysg yn glocwedd ar dir glaswelltog i ffin
Taith Gerdded Dyffryn Wysg) i lawr rhiw, i
allanol y cwrs golff.
lawr grisiau a thrwy giât.
Croeswch y ffordd, cadwch yn syth ymlaen i’r chwith
Daliwch i ddilyn arwyddbyst i gyfeiriad
M o’r clawdd gan ddilyn arwyddbyst Taith Gerdded
U saethau melyn ar gefndir gwyrdd.
Dyffryn Wysg.
Wrth yr arwyddbost, trowch i’r dde i fyny ffordd
N wyneb caled a dilynwch arwyddbyst Taith Gerdded
Dyffryn Wysg.
Daliwch i ddilyn arwyddbyst Taith Gerdded

O Dyffryn Wysg yn glocwedd o gwmpas bryn

Wrth y fainc, trowch i’r dde ar hyd llwybr tarmac. Ar ôl
20 metr, trowch i’r chwith wrth y gyffordd gan ddilyn
llwybr tarmac i lawr rhiw drwy gwrs golff. (Byddwch yn
ofalus, peli golff).

Dilynwch arwyddbost Taith Gerdded Dyffryn Wysg ar
bostyn y ffens ar y chwith, cerddwch rhwng cloddiau X
dros gamfa a throwch i’r dde i Ffordd Catash. Daliwch i
fynd ar hyd y ffordd gan fynd heibio’r gronfa ddŵr ar yr
ochr dde a’r tŷ clwb golff ar yr ochr chwith.
Trowch i’r dde wrth yr arwyddbost am
Y
Ffordd Bullmoor a Bryn Belmont, ewch dros
gamfa a chadwch yn syth ymlaen tuag at fainc.

Casgwent.

F

Ar ôl 20 metr, trowch i’r chwith i Ffordd Lulworth, wedi’i
harwyddo Taith Gerdded Dyffryn Wysg, dilynwch y ffordd
rownd y cornel i Ffordd Isca. (Byddwch yn ofalus, dim
palmentydd).
Wrth gyffordd y ffordd, trowch i’r chwith a cherddwch i

P

Dyffryn Wysg. (Byddwch yn ofalus, dim palmentydd)

G fyny Ffordd Bullmore wedi’i harwyddo Taith Gerdded

H

I

Pan fydd y ffordd yn arwain i lawr y rhiw trowch i’r dde i’r llwybr
wedi’i arwyddo Taith Gerdded Dyffryn Wysg, ewch i fyny 5 gris, Q
dros gamfa, dilynwch lwybr glaswelltog i fyny rhiw wrth ochr
ffens. Ewch drwy giât fochyn a daliwch ar y llwybr i fyny’r rhiw.
Wrth y giât ar y chwith, ewch i fyny’r grisiau
R
ar y dde.

TAITH 9

Caerllion a Bryn
Casgwent.

Taith heriol i fyny bryn
gyda rhai llethrau
serth i fyny ac i lawr,
camfeydd a llwybrau
anwastad sy’n gofyn
am esgidiau cryf.

Mae golygfeydd
gwych o fryniau a
chefn gwlad cyfagos
i’w gwneud hi’n werth
dringo’r rhiwiau.
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Caerllion a Bryn Casgwent
TAITH
9

Caerllion a Bryn Casgwent Pellter 6 Km, 3.7 Milltir
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Mae’r Amffitheatr, y
Ffordd Rufeinig a Bryn
Casgwent yn fannau
o ddiddordeb
arbennig.

Caerllion oedd
pencadlys Lleng
Augusten o AD75 hyd
at ddiwedd y 3edd
ganrif a chafodd ei
gloddio yn yr 1920au.
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Trowch i’r dde wrth y marc llwybr melyn, ewch dros

Ewch dros gamfa, cadwch yn syth ymlaen drwy gae.

R gamfa, cadwch yn syth ymlaen drwy gae.

S

Ewch dros gamfa, croeswch dros Lôn Pontymason a

Trowch i’r chwith i lawr lôn a chadwch yn syth

T throwch i’r dde ar hyd llwybr tarmac.

Dilynwch y llwybr â chaniatad gyda saeth felen ar

(Byddwch yn ofalus, lôn gul a dim palmentydd).

Trowch i’r chwith wrth arwyddbost bach ar yr
J ochr chwith gan ddilyn cyfeiriad saeth drwy
goed.
Wrth groesffordd y llwybr, trowch i’r dde. Ar ôl
K 20 metr trowch i’r chwith i lwybr mwdlyd
llydan i mewn i goedlan.
Cadwch yn syth ymlaen i gyfeiriad dau
L arwyddbost llwybrau â chaniatad gwyn,
un ar ôl y llall.

Cadwch yn syth ymlaen heibio arwydd llwybr â
Cerddwch dros lwybr pren ar ymyl llain twll golff.
chaniatad sy’n cyfeirio i'r chwith. Ar ôl 20 metr, Q Dilynwch farc llwybr melyn o gwmpas y ffin ar y dde.
daliwch i fynd yn syth ymlaen i gyfeiriad yr
arwydd llwybr â chaniatad nesaf i lwybr mwdlyd.

Dechreuwch ym Maes Parcio Canolfan Ymwelwyr y Pedwar Loc ar Ddeg...
Cerddwch o gwmpas y pwll, i fyny llethr yn y cornel

syth ymlaen ar hyd llwybr y gamlas.

A pellaf ar y dde, croeswch dros Lôn Cwm, cadwch yn

B

Croeswch Rodfa Ruskin, cadwch yn syth ymlaen ar hyd
llwybr y gamlas. (Byddwch yn ofalus, ffordd brysur ac ar
gornel).
Croeswch bont gefngrwm, cadwch yn syth ymlaen

C ar hyd Ffordd y Groes, i fyny pum gris Rhodfa Ruskin.

Trowch i’r chwith ar hyd palmant ar hyd Rhodfa Ruskin,

D daliwch i fynd rownd y cornel i'r dde.

Cymerwch yr ail fynedfa i Gilcant Wood ar y chwith,

o’r coed, ewch heibio tŷ mawr gwyn ar yr ochr dde.

Trowch i’r chwith cyn y gamfa i gyfeiriad y marc

N am lwybr, gan ddilyn ffin y cae i lawr llethr.

Wrth arwydd y llwybr, cadwch yn syth ymlaen i’r

Cerddwch heibio i arwydd llwybr ar yr ochr dde,
O ewch ar draws llwybr pren i mewn i’r coed. Wrth y
gyffordd, cadwch i’r dde gan ddilyn arwydd y
llwybr ar hyd ochr allanol y coed.

arwyddbost llwybr mawr.

P ffin ar y dde i gyfeiriad saeth felen, dim

Trowch i’r chwith dros bont a dilynwch lwybr y
V gamlas am 2 km yn ôl i’r dechrau gan fod yn ofalus
wrth groesi Lôn Pontymason, Rhodfa Ruskin a Lôn
Cwm. (Byddwch yn ofalus, beicwyr ar lwybr beicio
47).

E yna trowch i’r dde wrth arwyddbost llwybr rhwng y tai. M gefndir gwyrdd ar yr ochr dde i dir agored i’r dde U ymlaen i lawr llethr serth dros bont gefngrwm.
F

Ewch drwy giât fochyn i gwrs Clwb Golff Casnewydd,
cadwch ar y chwith wrth y fforch gan fynd yn syth
ymlaen ar hyd llwybr glaswelltog.
Wrth y gyffordd, trowch i’r chwith ar lwybr llydan i

bychan i mewn i’r coed.

G mewn i’r coed. Ar ôl 5 metr, trowch i’r dde i lwybr

Ar y tir agored, cadwch i’r chwith. Ar ôl 10 metr,

pren llydan rhwng y coed.

H croeswch yn syth ar draws tir agored i lwybr sglodion

TAITH 10

Pedwar Loc ar Ddeg i
Goed Llwyni.

Taith hirach drwy gefn
gwlad hardd ac ar hyd
glannau’r gamlas.
Dalier sylw: mae rhai
llwybrau wedi newid
drwy Goed Llwyni felly
cofiwch ddilyn yr
arwyddbyst newydd
a’r marcwyr melyn.
Byddwch yn ofalus –
Peli Golff.
Ar hyn o bryd, mae
hefyd amrywiol
deithiau gyda
thywyswyr ar Sadwrn
cyntaf bob mis o
Ganolfan Ymwelwyr y
Pedwar Loc ar Ddeg –
ffôn 01633 892167
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Pedwar Loc ar Ddeg i Goed Llwyni
TAITH
10

Y Pedwar Loc ar Ddeg i Goed Llwyni

Pellter 6.2 Km, 3.9 Milltir
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Pont

‘Llwyni’ yw’r gair
Cymraeg am wisgfa
ac mae Coed Llwyni’n
hen goedlan llednaturiol yn bennaf
gyda nifer o goed
derw, bedw a
ffawydd.
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Beth am Gerdded Casnewydd - Teithiau Cerdded Her Iach

Mae’r pamffled hwn yn rhan o gyfres o bedwar
pamffled ar deithiau cerdd yn ardal Casnewydd.
Gweler isod y tri phamffled arall yn y gyfres hon.
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Beth am Gerdded Casnewydd - Teithiau Cerdded Her Iach

Gwybodaeth Ddefnyddiol
Gwybodaeth am Fysys a Threnau
Traveline Cymru - 0871 200 22 33
www.traveline-cymru.org.uk

Gwybodaeth Arall
Going for Gold - 01633 656 656
g4g.info@newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/g4g
Galw Iechyd Cymru ar lein - 0845 46 47
www.nhsdirect.nhs.uk
Swyddfa Ardal Leol Casnewydd,
Bwrdd lechyd Aneurin Bevan - 01633 261 430
www.newportlhb.wales.nhs.uk
Cyngor Dinas Casnewydd - 01633 656 656
www.newport.gov.uk
Cymdeithas y Cerddwyr - 01633 894 172
www.ramblers.org.uk
Heddlu Gwent - 01633 838 111
www.gwent.police.uk
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BETH AM GERDDED CASNEWYDD
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Teithiau Cerdded Her Iach yng Nghasnewydd...
1

Caer Tredegar - Gaer

6

Parc a Choed Sant Julian

2

Llwybr Cylch Solutia

7

3

Pedwar Loc ar Ddeg i
Warchodfa Natur Allt-yr-yn

Pedwar Loc ar Ddeg i Goed Cefn

8

4

Taith Gylch Llanwern

Tir Cyhoeddus Tŷ Du
a Choed Bedw

9

Caerllion a Bryn Casgwent

Coedwig Gwynllwg

10

Pedwar Loc ar Ddeg i Goed Llwyni

5
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