
llain ganol. Dringwch y grisiau a dilyn y llwybr dros
gamfa garreg a chamfa bren ac ar draws y cae.
Ewch drwy dair gât fochyn nes dod at fan coediog
bychan. Ewch dros gamfa garreg arall a dilyn y
llwybr amlwg drwy’r goedwig a thrwy’r gât fochyn
fetel. Dilynwch yr arwyddion ar draws y cae bychan
cyntaf a thros y bont. Ewch yn syth ymlaen nes dod
at fan coediog ac wrth fynd drwyddo fe welwch
adfail hen ffermdy. Yna â’r llwybr drwy dwy gât
cae cyn dod allan ar ffordd wledig.
I barhau â’r daith, trowch i’r chwith a cherdded ar
hyd yr heol nes dod at gyffordd. Yn y gyffordd
trowch i’r dde heibio Fferm Tŷ Candy a cherdded
ar yr heol am oddeutu 500 medr nes dod at eiddo
o’r enw Tŷ’n y Caeau. Yma fe welwch arwydd pren
llwybr troed ar eich ochr dde. Ewch drwy’r gât gae
ddwbl (cofiwch gau’r gât ar eich ôl) ac ymlaen i
gyfeiriad yr arwyddion ar draws 2 gau a thros 2
gamfa bren. Unwaith y byddwch dros yr ail gamfa
ewch ymlaen tuag at yr arwyddbost pren ger yr
heol, troi i’r chwith a dilyn y pafin. Rydych yn awr
yn dod i bentref Treoes ar stryd o’r enw 
Glan-y-Nant.
Mae nifer o adeiladau rhestredig Gradd 2 yng
nghanol pentref Treoes gan gynnwys tafarn y Star
(3) sy’n dŷ pentref llawn cymeriad gyda tho
gwellt.  Mae rhai rhannau o’r adeilad yn dyddio’n
ôl i ganol a diwedd yr ail ganrif ar bymtheg.
Gyferbyn â’r Star mae Ffermdy Treoes, sydd hefyd
yn Rhestredig Gradd 2 fel Ffermdy o ddechrau a
chanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac sydd heb
ei newid.
Ewch ymlaen ar hyd Glan-y-Nant ac wedyn ewch ar
yr heol ar eich ochr dde, Parc Newydd. Daliwch i
gerdded ar hyd Parc Newydd, troi i’r chwith heibio
tŷ o’r enw Old Barn. a dal ymlaen heibio tŷ o’r enw
Tŷ Deri. Yma mae’r llwybr troed yn dilyn llwybr
trol garw am beth pellter hyd at gât gae yn syth
o’ch blaen.
Ewch drwy’r giât cae a dal i fynd bron iawn yn syth
ymlaen nes dod at bompren dros Nant Brocastell.
Ewch dros y ddwy gamfa bren ar naill ben a’r llall
o’r bompren a throi i’r dde gan dilyn yr arwydd nes
dod eto at bompren dros nant arall. Ewch dros y
ddwy gamfa ar y bompren hon hefyd ac yna troi i’r
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Cyflwyniad

Mae’r daflen hon yn disgrifio un rhan 13 cilomedr (8
milltir) o Gylchdaith Pen-y-bont ar Ogwr. Dylech
allu cwblhau’r rhan hon o’r daith mewn 4 awr ond
cofiwch y bydd arnoch angen rhagor o amser os
ydych yn meddwl ymweld â rhai o’r safleoedd y
sonnir amdanynt yn y daflen neu, efallai, sefyll a
mwynhau’r wlad. Mae’r rhan fwyaf o’r cyfleusterau
y byddwch eu hangen ym mhentrefi Llangrallo a
Saint-y-brid.
Er hwylustod, Llangrallo yw man cychwyn y rhan
hon o’r daith yn y cyfarwyddiadau isod. Gallwch,
fodd bynnag, gychwyn ym Merthyr Mawr neu
unrhyw fan arall ar hyd y daith ac os ydych yn teithio
o’r cyfeiriad arall dim ond troi’r cyfarwyddiadau i’r
gwrthwyneb sydd rhaid.
Cyn cychwyn cerdded o Langrallo gallwch ymweld

ag Eglwys Sant Crallo (1) a
Charreg Fedd Thomas Richards (2)
sydd ym mynwent y llan.  Cewch
ragor o fanylion ynghylch y
safleoedd hyn yn nhaflen
Cylchdaith Pen-y-bont ar Ogwr (2).
I ddechrau ar y rhan hon o’r daith
gadewch y Brif Ffordd ym
Mhentref Llangrallo a dilyn yr
heol rhwng dau dŷ, Isfryn a

Coychurch Cottage. Yna ewch ar y llwybr cyhoeddus
ar y chwith sy’n rhedeg rhwng Rhifau 28 a 29 St
Mary’s View, croesi’r heol a dilyn y llwybr rhwng
Rhifau 22 a 23 St Mary’s View. Ewch dros y gamfa
garreg i lain las yr A473. Byddwch yn ofalus wrth
groesi’r ffordd ddeuol hon a dilynwch y llwybr ar y

dde gan anelu am waith Ford. Dringwch dros y
gamfa bren yn y ffens a throi i’r chwith. Dilynwch
y llwybr cyhoeddus gyda gwrych a ffens postyn a
weiren yn un terfyn a ffens ddiogelwch gwaith Ford
yn derfyn arall iddo. Parhewch ar y llwybr troed
am 800 metr hyd at gamfa bren. Ewch drosti a
dringwch y grisiau concrid. Trowch i’r dde ar ben y
grisiau a dilynwch y llwybr llwch cerrig ar hyd llain
yr A48 hyd at arwyddbost pren sy’n cyfeirio ar
draws yr heol. Byddwch ofalus wrth groesi’r heol a
defnyddiwch y llain ganol.
Dilynwch y llwybr llwch cerrig a’r arwyddion i
mewn i Faes Golff Pen-y-bont ar Ogwr. O’r fan
honno ewch dros gamfa bren a dilyn y llwybr 
tarmac hyd at fwlch yn y gwrych lle mae olion hen
gamfa, ewch drwy’r bwlch ac ymlaen tuag at y
gamfa ddur ar derfyn y cae pêl droed. Ewch dros y
gamfa ddur ac ar draws y caeau pêl droed at fan lle
gwelwch gât fetel yn y gwrych ger y ffordd. Ewch
drwy’r gât hon a throi i’r dde ar hyd Heol Corntwn
tuag at bentref Corntwn gan gerdded ar y llain las
am ychydig ac yna ar
y palmant.
Defnyddiwyd Pwll
Bedyddio Nant (4)
yn Corntwn ar un
adeg ar gyfer 
bedyddio pobl. 
Fodd bynnag, mae’n
debyg y cynhaliwyd
y bedydd olaf ar
ddechrau’r 20fed Ganrif. Yn ddiweddar fe’i 
defnyddiwyd fel cafn dŵr gwartheg. Daw dŵr 
tanddaearol i’r pwll sy’n gorlifo i’r ‘Nant’ ac yna’n
llifo trwy dir Priordy Ewenni ac i Afon Ewenni yn y
pendraw.
Hefyd yn y pentref mae rhai adeiladau Rhestredig
Gradd 2 gan gynnwys Llys Corntwn sy’n dyddio o’r
17eg neu 18fed Ganrif a Fferm Corntwn a adeiladwyd
yn y bedwaredd ganrif ar ddeg ac sy’n nodwedd
pwysig yng nghanol Pentref Corntwn.
Dewis: Gallwch ddal ar Heol Corntwn at ble mae
llwybr troed ar eich ochr dde yn arwain at diroedd
Priordy Ewenni (5) neu barhau ar hyd yr heol am
oddeutu 1 cilometr i Bentref Ewenni. Mae hefyd
gyswllt â Chylchdaith Ewenni.
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Mae Ewenni’n bentref gwledig unigryw ychydig i’r
de o Ben-y-bont ar Ogwr ar lan Afon Ewenni. Ceir
siop groser, siop grefft a chaffi yn y pentref.
Nodweddion pennaf y pentref yw Priordy ac Eglwys
Ewenni.
Sefydlwyd priordy Benedictiaid Ewenni ar Eglwys
Sant Mihangel a roddwyd i Abaty St Pedr yng
Nghaerloyw ym 1141 ynghyd ag eglwysi Saint y brid,
Sant Mihangel yn Nhregolwyn a’r Faenor yn Llanffa.
Sefydlwyd y Priordy a’r eglwys gan uchelwr
Normanaidd, Maurice de Londres ac mae’n cael ei
ystyried yn gyffredinol fel un o’r adeiladau crefyddol
caerog gorau ym Mhrydain. Ym mhentref Ewenni
hefyd mae Crochenwaith Ewenni a sefydlwyd ym
1610 ac sy’n dal i gael ei weithio gan yr un teulu.
Hwn yw’r crochendy hynaf sy’n dal i weithio yng
Nghymru.
I barhau ar daith gerdded Gylchdaith Pen-y-bont ar
Ogwr – Yn fuan ar ôl dod i Gorntwn cymerwch y tro
ar eich ochr chwith gydag arwydd at Heol y Cawl a
Nant Lias.  Fe welwch hefyd arwydd pren llwybr
troed yn pwyntio tuag at Fferm Corntwn. Mae’r
llwybr hwn yn serth mewn mannau.  Wrth gyrraedd
gatiau Fferm Corntwn fe welwch gamfa bren ar
eich ochr dde. Ewch drosti a throi i’r chwith a dilyn
y llwybr ar hyd ymyl y cae. Dilynwch y llwybr i 
gornel y cae ble mae’r llwybr yn troi i’r dde a dal
i fynd gyda’r terfyn ar eich ochr chwith. Byddwch
yn cyrraedd man ble mae camfa bren ar eich ochr
chwith a gât cae ddwbl. Ewch naill ai dros y gamfa
neu, os yw’r giât ar agor, ewch drwyddi.
Mae yma’n le braf am sbel fach; mae’r olygfa’n
ysblennydd ar ddyddiau clir a dylech allu gweld
Tref Pen-y-bont ar Ogwr ac ymhellach. Ewch yn
syth yn eich blaen o’r gamfa bren a’r gât ddwbl a
dilynwch y llwybr ar ymyl cae gyda wal gerrig sych
ar eich ochr chwith. Ymhen tipyn ceir gwrych yn lle
wal. Gan gadw’r gwrych ar eich ochr chwith ewch
ar hyd y llwybr troed nes dod at bostyn pren gyda
saeth yn dangos troi i’r dde, daliwch ar y llwybr ar
ochr y cae ac ewch drwy gât cae ac allan i’r heol
ble mae’r arwydd llwybr troed yn y llain las.
Trowch i’r dde yn y fan hyn a dilynwch heol Tair
Croes nes dod at arwydd llwybr ceffyl ar eich ochr
chwith. Daliwch ar hyd y llwybr ceffyl, sydd â
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therfyn o bobtu am ychydig nes dod i gae agored.
Gan gadw terfyn y cae ar eich ochr chwith, 
dilynwch y llwybr ceffyl ar ymyl y cae drwy fan
coediog (nodwch y gallai wyneb y rhan hon o’r
llwybr fod yn wlyb ar adegau, gwisgwch esgidiau
addas). Fel rydych yn dod allan o’r man coediog
dilynwch gyfeiriad y saeth gyfeirio a chan gadw
ymyl y cae ar eich ochr chwith, daliwch ar y llwybr
ceffyl nes dod at brysglwyni ble mae’r llwybr yn
lledu ac yn gorffen ar yr heol.
Dewis: O’r fan hyn gallwch hefyd ddilyn arwyddion
Llwybr Mileniwm y Fro.  
Ond er mwyn  aros ar Gylchdaith Pen-y-bont ar
Ogwr croeswch yr heol a mynd yn syth ymlaen ar
hyd y lôn darmac nes cyrraedd rhyd. Ewch dros y
cerrig rhyd yn Afon Alun ac yna ewch ar y llwybr
ceffyl ar eich ochr dde. Daliwch ar y llwybr ceffyl
am ychydig, ewch trwy gât cae ac o dan traphont
reilffordd. Yn union ar ôl y draphont trowch i’r
chwith drwy gât y llwybr ceffyl a dilynwch y llwybr
am ychydig.
Gan gadw’r ffens ar eich ochr chwith ewch i fyny’r
orglawdd serth ble gwelwch arwydd gyda logo
Cylchdaith Pen-y-bont ar Ogwr o’ch blaen
(Nodwch: mae’r rhan hon o’r llwybr yn serth iawn).
Oddeutu 30 metr i fyny’r orglawdd serth trowch i’r
dde ar lwybr diffiniedig. Mae’r rhan hon o’r llwybr
hefyd yn eithaf serth felly byddwch ofalus wrth
gerdded.
Dilynwch y llwybr trwy’r eithin a rhedyn nes dod at
lwybr llydan agored ar ben Comin Old Castle Down.
Trowch i’r dde yma a dilyn y llwybr amlwg iawn a’r
arwyddion llwybr ceffyl nes cyrraedd man ble mae
hen wal gerrig sych. Ewch yn eich blaen gyda’r wal
ar eich ochr chwith nes y daw’r wal i ben. Yna,
trowch i’r chwith a dilynwch y llwybr amlwg.
Daliwch ar y llwybr nes dod at dŷ o’r enw Brynawel
House. Mae’r llwybr ceffyl yn parhau ar hyd llwybr
garw am ychydig nes cyrraedd postyn pren gydag
arwydd ar eich ochr dde. Dilynwch y saeth ar y
postyn a pharhau nes dod at agoriad ble gwelwch
bostyn ag arwydd o’ch blaen. Yna trowch i’r dde a
cherddwch am ychydig nes dod at yr heol sy’n
arwain i bentref Saint-y-brid.
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Ewch i mewn i Saint-y-brid, troi i’r chwith a thros
y grid gwartheg. Mae’r rhan fwyaf o’r adnoddau y
byddwch eu hangen ar gael yn y pentref.

A d e i l a d w y d
eglwys y plwyf
Saint-y-brid (6)
yn y 12fed Ganrif
ac mae wedi’i
chysegru i Santes
Brid, Santes
Wyddelig o’r 
5ed Ganrif. Mae

llawer o nodweddion diddorol yn yr Eglwys ac
mae’n werth ymweld â hi. Ei nodwedd fwyaf 
diddorol yw slabyn angladdol endoredig neu gaead
arch a gafodd ei ddodi o dan yr allor ym 1854. Llun
o Johan le Botiler (Bwtler) o Dwnrhefn yw’r 
engrafiad arno. Ar ochr ogleddol yr eglwys mae
ffenestr yn dal cist arch gain (Arch Bwtler) sy’n
dyddio’n ôl i tua 1540. Mae Croes y Fynwent yn
gorffwys ar bedestal ar 5 gris sy’n fylchog ac wedi’u
gwisgo, a achoswyd, yn ôl y sôn, gan bererinion yn
penlinio mewn gweddi.
I barhau ar Gylchdaith Pen-y-bont ar Ogwr
croeswch yr heol a dilyn gyfeiriad y saeth ar yr
arwyddbost ar hyd y llwybr tarmac sy’n rhedeg i
fyny llethr. Ar ôl cyrraedd copa’r llwybr dilynwch
arwyddion y llwybr ceffyl gyda logo Cylchdaith
Pen-y-bont ar Ogwr ac ar draws Comin Ogwr.
Daliwch ar y llwybr ceffyl am ychydig nes dod at
adwy. Ewch i’r dde yma gan gadw ar y llwybr llydan
i gyfeiriad y polion telegraff pren. Bydd Chwarel y
Pant ar eich ochr dde. Mae wedi’i ffensio a 
gwelwch rybuddion yn dweud ‘Cadwch Allan’.
Daliwch ar y llwybr llydan ar draws y comin. Yma
mae’r llwybr ceffyl yn dilyn rhan o beth oedd yn
hen heol filwrol Normanaidd, Heol y Milwyr, a oedd
yn cael ei defnyddio gan fyddinoedd yn teithio i
warchod Castell Ogwr islaw. I’r cyfeiriad arall
mae’n debyg fod yr heol yn rhedeg drwy Groes
Antoni i’r castell Normanaidd yng Nghastell ar
Alun. Mae Croes Antoni (7) ychydig i’r gogledd
orllewin o eglwys Santes Brid.
Mae gweddillion y groes garreg hon yn cynnwys twll
siâp cwpan a oedd ar un adeg yn cael ei lenwi â dŵr

sanctaidd ar gyfer pererinion yn cyrraedd Eglwys 
St Brid.
Heb wyro oddi ar y llwybr glaswellt llydan ewch yn
syth yn eich blaen at Gwrs Golff Southerndown ar
eich ochr chwith. Dilynwch y polion telegraff (mae
arwydd Cylchdaith Pen-y-bont ar Ogwr ar un) nes
bod y llwybr gyda therfyn ar bob ochr. Ewch ymlaen
at ble mae dau lwybr o’ch blaen a gât cae ar eich
ochr dde. Cymerwch y llwybr isaf, gan, unwaith
eto, ddilyn y polion telegraff. Yma, os edrychwch
i’r dde, fe welwch olion Caer Oes Haearn Tre
Ffleming (8). Mae’r safle hon yn llai adnabyddus
na’r un ar glogwyni Dwnrhefn ac mae ar dir uchel
uwchben y cyflenwad gorau o ddŵr yn yr ardal
gyfan.
Ewch trwy’r gât cae bren gan ddilyn y rhan o’r
llwybr ceffyl sy’n cael ei gau ar y ddwy ochr gan
waliau cerrig sych. Daliwch ati nes dod at yr heol
ger Gorsaf Bwmpio Schwyll. Yma ewch i’r chwith ar
y palmant.  
Dewis: 
• Pe dymunwch gallwch ymweld â Chastell Ogwr (9)

ac Ystafelloedd Te y Castell. Adeiladwyd Castell
Ogwr yn ystod goruchafiad Arfordir De Cymru. 
Adeiladodd y Normaniaid 3 Castell yn Ogwr, y
Castell Newydd a Choety (gweler taflen 2 am
wybodaeth ynghylch Castell Coety). Codwyd
Castell Ogwr gyntaf yn 1116 mewn man strategol
ar y lan ddeheuol Afon Ewenni gan William de
Londres. Cafodd ei gwblhau dros sawl cyfnod. 
Ychwanegwyd un adeilad yn amser y Tuduriaid ac
roedd yn dal i gael ei ddefnyddio tan y bedwaredd
ganrif ar bymtheg fel llys barn, carchar a hefyd i
dderbyn ffioedd llys, rhenti a dyledion eraill.

• Neu treuliwch ychydig amser yn Nhafarn hynafol y
Pelican (10) sy’n edrych dros y castell.

• Ar ôl ymweld â Chastell Ogwr croeswch Afon
Ewenni dros y cerrig rhyd a dychwelyd i Ferthyr
Mawr.  Fodd bynnag, dylech fod yn ofalus iawn. 
Gall y llanw fod yn arbennig o beryglus gan ei fod
yn newid yn gyflym iawn a gallech gael eich ynysu
ar ochr anghywir yr afon.  Yn ôl y chwedl 
gosodwyd y cerrig ar gyfer merch yn glaf o serch
a oedd yn byw yng Nghastell Ogwr. Roedd ei char

ad yn byw ar draws yr afon ym Merthyr Mawr ac
roedd y llanw a’r llifogydd yn eu cadw ar wahan. 
Gosodwyd cerrig rhyd er mwyn iddynt allu cwrdd
a’i gilydd a phriododd y ddau ym mis Gorffennaf
1233.  Y priodfab oedd William de Breose

• Ogmore Farm, ger y Castell yw un o’r ffermydd
hynaf sy’n dal i weithio ym Morgannwg. Er mai
dim ond yn yr ail ganrif ar bymtheg yr adeiladwyd
y ffermdy presennol gosodwyd prydles y fferm i un
John Walsh mor bell yn ôl â 1490.

Ychydig cyn cyrraedd grid gwartheg ar draws yr
heol fe welwch arwydd Llwybr Arfordirol Merthyr
Mawr ar hen garreg. Ewch drwy’r gât fochyn ac yna
ar y llwybr troed tarmac a thros y bont dros Afon
Ewenni. O’r bont ewch yn syth ymlaen ar draws y
cae tuag at gamfa garreg at y bont droi. Ewch dros
y gamfa garreg, troi i’r dde, dros y bont ar Afon
Ogwr a deuwch at faes parcio ym Merthyr Mawr a
phen eich taith – Pentref Merthyr Mawr.
Mae Merthyr Mawr yn bentref bach delfrydol a
hynod brydferth gyda chasgliad eithriadol o dai To
Gwellt o amgylch hen Glwt y Pentref.

Yma gallwch:
• Barhau ar y rhan nesaf o Gylchdaith Pen-y-bont

ar Ogwr (gweler taflen 1)
• Neu gallwch fynd yn ôl i Langrallo

13 km (8 milltir) 4 awr 

Taflen 3

Gwybodaeth a Chyngor

Mae’r daith ar y cyfan yn gymharol hawdd er bod
ychydig rannau o’r llwybrau’n serth a gallai fod yn
wlyb mewn mannau. Cofiwch wisgo dillad addas ac
esgidiau da ac ewch â bwyd a diod gyda chi.
Dilynwch y Côd Cefn Gwlad a phan ar yr heolydd,
cadwch ar y dde a cherddwch ar y lleiniau glas
gymaint â phosibl.
Dylai fod yn hawdd dilyn y llwybr trwy ddefnyddio’r
map a’r cyfarwyddiadau yn y daflen hon. Wrth
gerdded y llwybr chwiliwch am logo Cylchdaith 
Pen-y-bont ar Ogwr a fydd ar gamfeydd, gatiau a
physt ar hyd y llwybr. Bydd y rhain, gyda’u saethau
glas a melyn, o gymorth i chi gael eich cyfeiriad pan
fyddwch ar lwybr troed cyhoeddus neu lwybr ceffyl.
Argymhellwn i chi ddilyn Map AO Explorer 151
Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.
Am wybodaeth pellach ynghylch y daith gerdded
hon, neu i gyflwyno sylwadau ac awgrymiadau neu
i sôn am unrhyw broblemau ymarferol ar lwybrau
troed yn Ardal Pen-y-bont ar Ogwr cysylltwch ag
Adain Hawliau Tramwy, Cyfadran y Gwasanaethau
Amgylcheddol a Chynllunio, Tŷ Morien, Heol
Bennett, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr,
Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SH (ffôn 01656 642537
neu 01656 642516). Cysylltwch â’r Swyddog
Hawliau Tramwy ar 01446 704810 yngyhlch unrhyw
broblemau ymarferol ar y rhan o’r llwybr yn ardal
Bro Morgannwg.

Cludiant Cyhoeddus

Mae nifer o lwybrau bws yn cysylltu â’r rhan hon o
Gylchdaith Pen-y-bont ar Ogwr. Mae 3 gwasanaeth
bws rheolaidd ym mhentref Llangrallo yn gadael 
o’r briffordd, rhifau 44, 62 a 244. Mae’r
gwasanaethau’n rhedeg pob 15 munud, o ddydd
Llun i ddydd Sadwrn i Ben-y-bont ar Ogwr drwy
Bracla.  Mae’r daith yn cymryd 12 munud.
Mae dewis o dau wasanaeth bws i Saint-y-brid.
Mae’r 145 yn rhedeg o Ben-y-bont ar Ogwr i
Lanilltud Fawr drwy Aberogwr bob awr ym mhob
cyfeiriad o ddydd Llun i ddydd Sadwrn gyda 6
gwasanaeth ar y Sul.  Cofiwch, mae’r 145 yn gadael
y tu allan i Dafarn y Farmers Arms. Mae’r
gwasanaeth 146 yn teithio rhwng Pen-y-bont ar
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Ogwr a Maes Awyr Cymru Caerdydd dair gwaith y
dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae’r daith o
Saint-y-brid i Ben-y-bont ar Ogwr yn cymryd 16
munud.
Mae Corntwn yn cael ei gysylltu â Phen-y-bont ar
Ogwr a’r Bontfaen gan y gwasanaeth V4. Mae 5
gwasanaeth ym mhob cyfeiriad o ddydd Llun i
ddydd Sadwrn. Mae’r daith o Ben-y-bont ar Ogwr i’r
Bontfaen yn cymryd 15 munud.
Mae’r gwasanaethau bws 145, 146 a V4 yn mynd i
Ewenni.
Un gwasanaeth bws sy’n cysylltu Treoes gyda 
Phen-y-bont ar Ogwr a’r Bontfaen ac mae’n rhedeg
5 gwaith y dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
Mae’r daith i Ben-y-bont ar Ogwr yn cymryd 10
munud ac i’r Bontfaen 30 munud.
Am wybodaeth bellach ynnghylch amseroedd bws a
rhifau gwasanaeth ffoniwch Cyngor Bwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Adain Cludiant Cyhoeddus
ar 01656 642559 neu Adain Cludiant Cyhoeddus Bro
Morgannwg ar 01446 704687 neu rif Ymholiadau Bws
Cenedlaethol ar 0870 6082608.

Meysydd Parcio

Mae maes parcio Merthyr Mawr gyda wyneb garw ar
lan Afon Ogwr ger y bont droi.

Llety

I archebu llety neu am wybodaeth ynghylch llety
cysylltwch ag un o Ganolfannau Croeso’r Arfordir
Treftadaeth.  Mae’r rhain yn y McArthur Glen
Designer Outlet oddi ar Gyffordd 36 yr M4 (ffoniwch
01656 654906) neu yn John Street, Porthcawl (ffôn
01656 786639) neu Ganolfan Ymwelwyr Llanilltud
Fawr (ffôn 01446 796086).
Am wybodaeth pellach ynghylch ardal Pen-y-bont ar
Ogwr gallwch gysylltu â ni drwy e-bost ar:

tourism@bridgend.gov.uk
Neu am wybodaeth ynghylch ardal Bro Morgannwg
cysylltwch â:

tourism@valeofglamorgan.gov.uk 
Fel arall gallwch ymweld â ni ar:

www.bridgend.gov.uk

Diolch i’r canlynol am gynorthwyo naill ai paratoi’r daith
gerdded a thestun neu am noddi’r daflen:

BCBC design@bridgend: 01656 651005
e.bost: design@bridgend.gov.uk

TAITH GYLCH

PEN-Y-BONT

AR OGWR

Adran 3

Llwybrau dargyfeiriedig/amgen

Cyswllt â theithiau a llwybrau eraill

Lein reilffordd

Ardal adeiledig

Traffordd M4

Rhwydwaith ffyrdd

Afon

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 ar Ogwr.

Cyswllt â Llwybr yr Arfordir Treftadaeth.

Cyswllt â Thaith Gerdded Gylchol Sain Ffraid.
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Pellter: 32KM (20 milltir)
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