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Mae Merthyr Mawr (2) yn anheddiad bach 
heddychlon a phictwresg iawn, gyda chasgliad
gwych o anheddau to gwellt wedi’u  lleoli’n 
brydferth o amgylch yr hen Glwt Pentref.
Adeiladwyd yr Eglwys Hynafol (3), a amgylchynir
gan weirgloddiau a choedwigaeth, ac sy’n 
dyddio’n ôl i’r 19eg Ganrif, ar safle hynafol. Yn
wir, daethpwyd o hyd i gerrig sy’n dyddio o’r 5ed
Ganrif sy’n awgrymu y bu mynwent Gristnogol
bwysig ar y safle hwn.

Lleolir Castell Tregantllo (4), a fu’n blasty
caerog yn y 14eg ganrif, ar ymyl twyni Merthyr
Mawr sy’n debyg i’r rhai a geir yn y Sahara. Yn
awr mae’n adfail wedi ei orchuddio gan iorwg a fu
unwaith yn ganolbwynt pentref Treganlaw (y dref
â chan llaw) ond sydd erbyn hyn wedi’i orchuddio
gan dywod symudol Merthyr Mawr.

Ar un adeg roedd Twyni Merthyr Mawr (5) yn
rhan o’r tywyn mwyaf 
ym Mhrydain yn ymestyn 
ar hyd yr arfordir cyn
belled â Llansawel. Mae’r
tywyn yn gynefin i fywyd
gwyllt ac yn le o 
ddiddordeb gwyddonol,
gan ei fod yn cysgodi 
amrywiaeth cyfoethog o blanhigion.

Dilynwch y ffordd hyd nes y gwelwch 
arwyddbost llwybr cyhoeddus ar y dde.

Dewis: O’r fan hon gallwch ddilyn y ffordd i’r
chwith sy’n cysylltu â Thaith Arfordir Treftadaeth
a Chastell Tregantllo.

I barhau ar Daith Gerdded Gylchol Pen-y-bont
ar Ogwr dilynwch y llwybr dros y gamfa garreg
drwy’r coed, dros gamfa bren (a gyfeirbwyntir)
ac ar draws y cae i gamfa garreg arall gyferbyn â
Home Farm. Ar ôl y gamfa hon trowch i’r chwith
a dilynwch yr arwyddbyst a leolir wrth ymyl  yr
isffordd. Ar ôl i chi gyrraedd pen y bryn ar yr 
isffordd fe welwch arwydd llwybr cyhoeddus.

Dewis: Os ydych am fynd i ganol tref Pen-y-
bont ar Ogwr ar daith gerdded Afon Ogwr a
Merthyr Mawr a Gorsaf Pen-y-bont ar Ogwr 
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CYFLWYNIAD

Mae’r daflen hon yn cynnwys disgrifiad o ran
9km (5   milltir) o bellter o Daith Gerdded 
Gylchol Pen-y-bont ar Ogwr. Dylech allu 
cwblhau’r rhan hon o’r daith mewn 3 awr ond
caniatewch fwy o amser os ydych am ymweld â
rhai o’r safleoedd a nodir ar y daflen neu os ydych
am fwynhau cefn gwlad. Mae gan bentrefi
Trelales, Pen-y-fai a Sarn bob cyfleuster y bydd eu
hangen arnoch.

Er hwylustod nodir Merthyr Mawr fel man 
cychwyn (y rhan hon o’r daith gerdded) yn y
cyfarwyddiadau isod. Fodd bynnag, gallech
ddechrau o Faes Parcio a Theithio Sarn neu
unrhyw fan ar y llwybr neu os byddwch yn
cerdded i’r cyfeiriad arall, gwnewch yn groes i’r
cyfarwyddyd.

Os ydych am ymweld â Chastell Aberogwr (1)
a’r Castle Tea Rooms gadewch y maes parcio drwy
ddefnyddio’r bont droi. Yna dilynwch lwybr
hynafol a chroeswch yr Afon Ewenni drwy ddefnyddio’r
cerrig rhyd. Fodd bynnag, cymerwch ofal 
oherwydd gall y llanw fod yn hynod o beryglus gan
ei fod yn newid yn gyflym iawn a gallech gael eich
ynysu ar yr ochr anghywir o’r afon.  Mae’n hawdd
deall pam yr adeiladodd y Normaniaid gastell yma
oherwydd fod ganddo safle strategol ar yr Afon
Ewenni.

I ddechrau’r rhan hon o’r daith, o’r maes parcio ger
y bont droi ym Merthyr Mawr - cerddwch yn ôl ar hyd
y ffordd tuag at y clwt pentref. Pan gyrhaeddwch y
clwt pentref dilynwch y ffordd i’r chwith a
pharhewch i gerdded gyda’r eglwys ar y llaw dde.

dilynwch y ffordd i’r dde a pharhewch arni am
ychydig nes y gwelwch gamfa garreg o’ch blaen.
Ewch dros y gamfa gan sicrhau bod y clawdd a’r
wal ar yr ochr dde. Ar ôl i chi gyrraedd y gamfa
gyferbyn â’r mynediad i Llanerch Home dilynwch
y ffordd i’r dde ac yna dilynwch y naill lwybr
neu’r llall a arwyddwyd ar y naill ochr neu’r llall
o Bont New Inn.

Adeiladwyd Pont New Inn (6) yn y 15fed Ganrif.
Diben y tyllau yn y parapetau oedd er mwyn i
ffermwyr wthio defaid anfodlon i’r Afon Ogwr er
mwyn iddynt gael eu trochiad tymhorol! Ar un
ochr i’r bont arferai hen dŷ tafarn fodoli lle 
byddai’r landlord yn dwyn oddi ar deithwyr ac yn
eu lladd ar eu ffordd i gysegrfa Tyddewi. 

I barhau ar Daith Gerdded Gylchol Pen-y-bont
ar Ogwr dilynwch y llwybr a arwyddir ger y trac
garw i gyfeiriad Whitney Farm. Cyn cyrraedd y
fferm dilynwch y llwybr wedi’i gyfeirbwyntio ar
yr ochr dde sy’n mynd drwy goedwig fechan nes
cyrraedd camfa bren. Dilynwch y llwybr ar hyd
ochr y cae fel y’i cyfeirbwyntiwyd ar y gamfa
gyda’r clawdd ar yr ochr dde. Dylech nodi bod
gwartheg ac anifeiliaid eraill yn aml yn y pedwar
cae yn y rhan hon o’r daith. Gallwch helpu drwy
hysbysu’r ffermwr yn Whitney Farm os gwelwch
gŵn yn rhedeg yn wyllt neu unrhyw broblem
arall a allai effeithio ar yr anifeiliaid. Ym mhen
draw’r cae mae camfa bren a giât gyfagos. Ewch
dros y gamfa hon a dilynwch y cyfeirbwyntiau
nes cyrraedd giât fetel. Ewch drwy’r giât a bydd
y llwybr yn parhau hyd cyrraedd y gamfa garreg
gyda’r clawdd ar yr ochr chwith.

Croeswch yr A48 (byddwch yn ofalus yma gan
fod cerbydau’n teithio’n gyflym iawn). Dilynwch
y llwybr tarmac ac ewch dros y gamfa garreg.
Croeswch y cae i gamfa garreg arall ac yn y cae
nesaf dilynwch lwybr tra sathredig hyd yr 
arwyddbost ym mhen draw’r cae. Ewch i’r cae
sydd ar y chwith a pharhewch nes cyrraedd
camfa garreg.  Ar ôl y gamfa ewch yn syth
ymlaen ac yna byddwch wedi cyrraedd Stryd
Fawr pentref Trelales. 

Mae’r rhan fwyaf o’r cyfleusterau y bydd eu
hangen arnoch ar gael yma ond yn ogystal mae
rhai nodweddion diddorol yn perthyn i Bentref
Trelales.

Lleolir Eglwys Dewi Sant (7) sy’n dyddio o’r
oesoedd canol yng nghanol y pentref ar fryncyn
bychan uwchben y Stryd Fawr ac fe’i rhestrir yn
Adeilad Gradd 1. Mae rhannau o’r eglwys yn 
dyddio o’r 13eg a’r 14eg Ganrif. Ar hyn o bryd
mae pedair cloch yn hongian yn nhŵ r yr eglwys.
Gwnaethpwyd y gloch hynaf mewn ffowndri ym
Mryste ym 1380 ac arni mae’r arysgrif "Sancte
Michael, ora pro nobis" a gyfieithir "Sant
Mihangell gweddïa drosom".

Ymhlith y mannau diddorol eraill a leolir ar
Stryd Fawr Trelales mae:

Y Postyn Milltir (8), a restrir yn gradd 2, sy’n
enghraifft dda o bostyn milltir haearn bwrw 
arddurniedig. Fe’i lleolir gyferbyn â’r Mackworth
Arms ac roedd yn un o gyfres o bostiau milltir
haearn bwrw a adeiladwyd yn ystod y 1830au ar
gyfer Ymddiriedolaeth Tyrpeg Pen-y-bont ar
Ogwr. Gwnaethpwyd hon yn Ffordd dyrpeg am y
tro cyntaf ym 1764.

Mae’r Tŷ Mawr (9) yn adeilad rhestredig Gradd
2*. Mae’n blasty o oes Elisabeth ac mae rhannau
o’r adeilad yn dyddio’n ôl i 1586. Ystyrir yr
adeilad fel darn pwysig sydd wedi goroesi o dŷ
mwy cynharach sydd dyddio o’r cyfnod ar ôl yr
oesoedd canol. Mae bellach yn westy ac yn fwyty.

Ar y Stryd Fawr gwelir Tŷ Tafarn yr
Oystercatcher (10), Tŷ Village Farm (11) a Chapel
Horeb (12) sydd oll yn adeiladau rhestredig 
Gradd 2.

Hyd at 1928 pan gafwyd cyflenwad dŵr
cyhoeddus yn y pentref  Y Ffynnon (13), a leolir
ger Well Street, oedd y brif ffynhonell ddŵr.

Ar ôl i chi gyrraedd y Stryd Fawr trowch i’r
chwith ac fe welwch gyfeirbwyntiau ar y polyn
lamp ar ochr arall y ffordd. Cerddwch rhwng y
tai rhifau 41 a 43 ar y Stryd Fawr a dilynwch y lôn
am tua 30 metr. Yma ar y dde fe welwch hen
arwyddbost llwybr cyhoeddus concrit tua dwy
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TAITH GYLCH PEN-Y-BONT AR OGWR

ALLWEDD:-
Llwybr sylfaenol

Llwybrau dargyfeiriedig/amgen

Cyswllt â theithiau a llwybrau eraill

Lein reilffordd

Ardal adeiledig

Traffordd M4

Rhwydwaith ffyrdd

Afon

6

7

8

9

10

Allwedd:-

Cyswllt â Llwybr Mileniwm y Fro.

Cyswllt â Thaith Gerdded Gylchol Ewenni.

Cyswllt â Thaith Gerdded Gylchol Nant Bryn-glas.

Cyswllt â’r Llwybr Hir-bellter O’r Nen i’r Lli.

Cyswllt â Thaith Hir-bellter Ffordd Las Ogwr.

Cyswllt â Thaith Gerdded Gorsaf Sarn (arfaethedig).

Cyswllt â C4 C/way a Llwybrau Cymunedol.

Cyswllt â Thaith Gerdded Gorsaf Pen-y-bont.

Cyswllt â Llwybr yr Arfordir Treftadaeth.

Cyswllt â Thaith Gerdded Gylchol Saint-y-brid.

1

2

3

4
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Pellter: 32KM (20 milltir)

droedfedd o uchder, yna dilynwch drac y llety am
tua 100 metr heibio i Rock House ac Elm Cottages
ac fe welwch yn syth o’ch blaen gamfa ac
arwyddbost llwybr cyhoeddus.

Dilynwch y llwybr wedi’i arwyddo
dros 6 chamfa drwy gaeau sydd â
gwartheg  ynddynt ambell waith
hyd nes cyrraedd camfa bren mewn
ardal goediog fechan. Ewch dros y
gamfa hon a dilynwch y trac

sathredig drwy weirglodd wyllt i gamfa bren arall
ar Heol Llangewydd.

Mae’r llwybr ar ochr arall i’r ffordd wedi’i
arwyddo a’i gyfeirbwyntio a cheir camfa bren ar
ei fan cychwyn. Dilynwch y llwybr hwn ar draws y
cae i gyfeiriad y saeth gyfeirbwyntio i fan lle
mae’r llwybr yn mynd i ardal goediog. Parhewch
drwy’r coed ar y llwybr wedi’i gyfeirbwyntio nes
cyrraedd camfa bren. Ewch dros y gamfa ac yn syth
yn eich blaen gan ddilyn cyfeiriad lled ogleddol,
unwaith eto drwy gae mawr nes i chi gyrraedd
pompren. Mae’r llwybr yn mynd yn ei flaen dros
gamfa bren ac yna drwy danffordd ar Brif
Reilffordd De Cymru drwy dyddyn a thros gamfa
bren, yna dilynwch yr isffordd i’r dde.

Dilynwch y ffordd fel y’i cyfeirbwyntir ar byst
wrth ymyl y ffordd. (Cofiwch fod yn ofalus pan
fyddwch yn cerdded ar hyd ffyrdd gwledig a 
cherddwch ar ymyl y ffordd pan fo hynny’n bosibl.)
Dilynwch y ffordd heibio i fynedfeydd Court
Coleman a’r eiddo a elwir yn North Lodge. Heb
fod nepell o North Lodge dilynwch yr isffordd i’r
chwith. Parhewch ar y ffordd hon hyd nes y 
byddwch bron yn cyrraedd y bont sy’n mynd dros
Draffordd yr M4.

Oddi yma cerddwch ar y llwybr sydd wedi’i
arwyddo a’i gyfeirbwyntio ar ochr dde’r ffordd
drwy dyddyn a thros ddwy gamfa bren. Dilynwch y
llwybr a gyfeirbwyntiwyd ar yr hen ffordd sydd â
choed ar y naill ochr a’r llall. Ar ôl i chi gyrraedd
y gyffordd â’r isffordd  trowch i’r chwith i Ben-y-
fai. Yna byddwch yn mynd i gyfeiriad Pen-y-fai.
Bydd sawl dewis gennych o’r pwynt hwn. Gallwch
groesi dwy ardal o dir comin neu gerdded ar y 

palmant ar Heol Tyn y Garn. (Noder bod meinciau
ar y tir comin os ydych am eistedd am ysbaid a
hefyd man chwarae i blant).

Mae Swyddfa Bost fach ar Pen-yr-Heol ym
mhentref Pen-y-fai a siop ar Treharne Drive.
Mae’r adeiladau a’r strwythurau canlynol yn agos
at lwybr y Daith Gerdded Gylchol ac mae’n werth
ymweld â hwy.

Lleolir Tafarn y Pheasant (14) ar Heol Eglwys
sydd i’r cyfeiriad deheuol o bentref Pen-y-fai.
Mae’r adeilad yn rhestredig Gradd 2 ac roedd yn
dŷ neuadd a pharlwr ychydig ar ôl diwedd yr
oesoedd canol ac fe’i hadeiladwyd yn y 16eg 
Ganrif. Moderneiddiwyd y tŷ ym 1967 a’i droi yn
dŷ  tafarn.

Ar ochr arall y ffordd i Dafarn y Pheasant mae
tri adeilad rhestredig arall Gradd 2 sef Eglwys yr
Holl Saint (15), Porthordy’r Eglwys (16) a
Phorthordy’r Ysgol (17). Adeiladwyd y tri gan
Robert Llewellyn o Court Coleman rhwng 1898 a
1903 ac fe’u hystyrir yn grŵp gwych o adeiladau
a leolir ger cyn-fynedfa Court Coleman.  

Lleolir Postyn Milltir Tyn-y-garn (18) ar 
gyffordd Heol Tyn-y-Garn a Heol Pen-y-bont ar
Ogwr ac fe’i rhestrir yn Radd 2. Mae’r arwydd
milltir manwl o oes Victoria yn dyddio o ganol y
19eg Ganrif ac fe’u cysylltir â Rheilffordd De
Cymru ac mae’n arwydd bod dwy filltir a
chwarter oddi yno i orsaf rheilffordd Pen-y-bont
ar Ogwr.

Ar ddiwedd Heol Tyn y Garn dewch i’r A4063.
Er diogelwch dylech groesi’r ffordd drwy 
ddefnyddio’r llain ganol gyferbyn â’r arhosfan
bysys. Yna mae Taith Gerdded Gylchol Pen-y-bont
ar Ogwr yn dilyn isffordd o’r enw lôn Penycae
dros hen bont garreg sy’n croesi’r Afon Ogwr.

Mae Traphont Rheilffordd Glan Rhyd (19) sy’n
croesi’r Afon Ogwr  wedi’i rhestru’n Radd 2* ac yn
enghraifft brin a chain iawn o bont rheilffordd
gynnar ac mae’n rhan bwysig o hanes diwydiannol
cynnar yr ardal. Adeiladwyd y bont rhwng 1827 a
1830 er mwyn cludo Rheilffordd Pen-y-bont ar
Ogwr, rheilffordd a oedd yn defnyddio ceffylau i
dynnu’r cerbydau bryd hynny. Mae’n bont ffordd

erbyn hyn. Ar ochr orllewinol y bont mae llechen
â’r geiriau canlynol arni "This bridge was erected
in the year 1829 by Morgan Thomas, Laleston,
Mason".

Dewis: O’r fan hon gallwch fynd ar hyd rhan o
Lwybr Beicio’r Trywydd Celtaidd i ganol tref Pen-
y-bont ar Ogwr. Er mwyn gwneud hyn parhewch ar
hyd lôn Pen-y-cae a dilynwch yr arwyddion a’r
cyfeiriadau ar y ffordd am lwybr 4 ar lan yr afon,
drwy Wildmill, dros y bont seiclo newydd a thrwy
stad ddiwydiannol Trews Field hyd nes daw’r
llwybr i ben yng Nghlwb Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr.

Nepell wedi’r bont fe welwch gamfa ar y
chwith. Er mwyn parhau ar Daith Gerdded
Gylchol Pen-y-bont ar Ogwr defnyddiwch y gamfa
neu’r gwahanfur droellog gyfagos i barhau ar y
rhan nesaf o’r daith. (Mae hyn hefyd yn rhan o
adran Pen-y-bont ar Ogwr o Lwybr 4 y Rhwydwaith
Beicio Cenedlaethol a adweinir hefyd fel y
Trywydd Celtaidd.)

Dilynwch yr arwyneb tarmac a’r deciau pren ar
hyd y ffordd hon ac fe gyrhaeddwch Ffordd Osgoi
Sarn. Defnyddiwch y man croesi ar y ffordd ddeuol
ac yna dilynwch yr arwyddion i faes parcio Parcio
a Theithio Sarn. Rydych wedi cyrraedd pen eich
taith. Fodd bynnag, pe dymunech, gallech wneud
unrhyw un o’r canlynol o’r fan hon:

• Dilyn eich camau yn ôl i Ferthyr Mawr
• Parhau ar y rhan nesaf o Daith Gerdded 

Gylchol Pen-y-bont ar Ogwr (gweler taflen 2)
• Dilyn Llwybr 4  y Trywydd Celtaidd i Felin Ifan

Ddu neu Don-du
• Mynd ar y trên i Ben-y-bont ar Ogwr o Orsaf

Sarn 
• Ymweld â Phentref Allfa Manwerthu McArthur

Glen ger Gwasanaethau Sarn

GWYBODAETH A CHYNGOR

Mae’n hawdd dilyn y llwybr er y gall fod yn
wlyb mewn mannau. Cofiwch wisgo dillad priodol
ac esgidiau da ac ewch â bwyd a diod gyda chi.
Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad a phan fyddwch
yn cerdded ar ffyrdd cerddwch ar yr ochr dde a
defnyddiwch ymyl y ffyrdd pryd bynnag y bo’n
bosibl.

Dylai fod yn hawdd i chi ddilyn y
daith drwy ddefnyddio’r map a’r
cyfarwyddiadau yn y daflen hon.
Pan fyddwch yn cerdded ar y daith
ceisiwch edrych am logo Taith
Gerdded Gylchol Pen-y-bont ar
Ogwr a leolir ar gamfeydd, giatiau
a physt ar hyd y llwybr. Bydd
cyfeirbwyntiau ar ffurf saethau
melyn yn dweud wrthych i ba

gyfeiriad y dylech gerdded unwaith y byddwch ar
lwybr cyhoeddus. Rydym hefyd yn eich argymell i
ddefnyddio Map Arolwg Ordnans Explorer Rhif 151
Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Os hoffech ragor o fanylion am y daith
gerdded hon neu os ydych am roi sylwadau neu
gynnig awgrymiadau neu i nodi unrhyw 
broblemau ymarferol ar unrhyw un o’r llwybrau,
cysylltwch â’r Adran Hawliau Tramwy,
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Gwasanaethau
Cynllunio, Tŷ  Morien, Stryd Bennett, Stad
Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar
Ogwr CF31 3SH (ffôn 01656 642537 neu 01656
642516).

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS

Mae nifer o lwybrau bws sy’n cysylltu â Thaith
Gerdded Gylchol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn
Nhrelales gallwch gael y gwasanaeth X1 sy’n
rhedeg pob awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn i
Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr, taith 5 munud.
Mae tri gwasanaeth bws yn mynd o Heol Tyn-y-
garn ym Mhen-y-fai i Ganol Tref Pen-y-bont ar
Ogwr, taith 7 munud ar gyfer dau ohonynt a 15

munud ar y trydydd gan ei fod yn mynd heibio i
Sainsburys.

Os ydych am fynd i Ganol Tref Pen-y-bont ar
Ogwr o bentref Sarn mae 6 gwasanaeth rheolaidd
sy’n cymryd rhwng 11 a 20 munud.  Fel arall 
gallwch fynd ar y trên o Orsaf Sarn. Mae’r trenau
yn rhedeg bob awr rhwng 8am a 8pm o ddydd Llun
i ddydd Sadwrn sy’n daith 8 munud.

Am ragor o wybodaeth am amserau a rhifau’r
bysys ffoniwch Adran Drafnidiaeth Gyhoeddus
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar
01656 642559 neu linell Ymholiadau Bysys
Cenedlaethol ar 0870 6082608. Gallwch gael
gwybodaeth am amseroedd trenau drwy ffonio
Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457
484950.

PARCIO CEIR

Gallwch barcio am ddim yn y ddau faes parcio
y cyfeiriwyd atynt yn y daflen hon sef Merthyr
Mawr a maes Parcio a Theithio Sarn. Mae wyneb
garw i faes parcio Merthyr Mawr ac fe’i lleolir ger
y bont droi. Mae wyneb tarmac i faes Parcio a
Theithio Sarn ac mae camerâu teledu cylch
cyfyng yn monitro’r maes parcio.

LLETY

Er mwyn trefnu llety neu os hoffech wybodaeth
am lety cysylltwch ag un o Ganolfannau Croeso
Arfordir Treftadaeth. Lleolir y rhain yn Allfa
Manwerthu McArthur Glen oddi ar gyffordd 36 yr
M4 (ffôn 01656 654906) ac yn John Street,
Porthcawl (ffôn 01656 643182).

Os hoffech ragor o wybodaeth gyffredinol
ynglŷn ag ardal Pen-y-bont ar Ogwr

cysylltwch â ni drwy e-bost yn
tourism@bridgend.gov.uk.

Fel arall, gallwch ymweld â’n gwefan yn 

www.bridgend.gov.uk

CYNGOR 
CEFN GWLAD

CYMRU

COUNTYSIDE
COUNCIL

FOR WALES

Diolch i’r canlynol am eu cymorth i baratoi y daith gerdded
a’r testun neu am noddi’r daflen

9km (51/2 milltir) 3 awr 

Taflen 1


