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Ar y daith hon byddwch yn mynd heibio Carreg y Llech, hen faen hir a allai fod yn rhan o fedd neu’n 
arwydd o ryw fath. Byddwch yn dod nôl i’r pentref ar hyd hen lwybr ceff ylau hardd sydd â choed derw 
mawreddog ar y naill ochr a’r llall. Yn y gwanwyn, mae myrdd o fl odau gwyllt ar y llawr, fel fi oledau a 
briallu, ac yn yr haf gallwch wylio’r titw tomos las a’r titw mawr wrthi’n casglu bwyd i’r cywion. O’r llwybr 
o Ffordd y Rhos cewch agwedd wahanol ar Eglwys y Santes Fair. Codwyd yr adeilad presennol yn 1874, 
yn lle eglwys hŷn o lawer oedd yn un o dri hen gapel plwyf yr Wyddgrug. 
Mae’r daith gerdded yn dechrau ym maes parcio Canolfan Gymunedol y Pentref ar Stryd y Frenhines.

Cerddwch i fyny’r llwybr wrth ochr y 
Ganolfan Gymunedol i’r ff ordd.

Trowch i’r chwith ar y ff ordd ac yna i’r dde i’r llwybr troed wrth ochr 
Capel Ebeneser. Dilyn y llwybr o gwmpas ymyl y cae at y gamfa sydd 
yn groesgornel gyferbyn. Mynd dros y gamfa a pharhau ar hyd ymyl y 

cae i’r gamfa nesaf. Dringo’r gamfa, troi i’r dde a dilyn y llwybr ar hyd cae i’r gamfa nesaf. Dringo’r gamfa, troi i’r dde a dilyn y llwybr ar hyd 
y gwrych i’r gamfa nesaf. Dringo hon a mynd yn groesgornel ar y gwrych i’r gamfa nesaf. Dringo hon a mynd yn groesgornel ar 

draws y cae nesaf i’r gamfa wrth y ff ordd. draws y cae nesaf i’r gamfa wrth y ff ordd. draws y cae nesaf i’r gamfa wrth y ff ordd. 

Croesi’r ff ordd a mynd dros y gamfa sy gyferbyn. 
Dilyn y llwybr ar hyd y gwrych i lawr i’r chwith Dilyn y llwybr ar hyd y gwrych i lawr i’r chwith 
a dringo dros yr hen gamfa garreg. Troi i’r dde, a dringo dros yr hen gamfa garreg. Troi i’r dde, 
cerdded ar hyd y gwrych a thros ddwy gamfa cerdded ar hyd y gwrych a thros ddwy gamfa 

ar ben draw’r trac. Dilyn y llwybr i lawr ar hyd y ar ben draw’r trac. Dilyn y llwybr i lawr ar hyd y ar ben draw’r trac. Dilyn y llwybr i lawr ar hyd y ar ben draw’r trac. Dilyn y llwybr i lawr ar hyd y 
gwrych yr holl ff ordd heibio’r tai ar y chwith ac i’r gwrych yr holl ff ordd heibio’r tai ar y chwith ac i’r gwrych yr holl ff ordd heibio’r tai ar y chwith ac i’r gwrych yr holl ff ordd heibio’r tai ar y chwith ac i’r 

gamfa a’r bont droed wrth y ff ordd.gamfa a’r bont droed wrth y ff ordd.gamfa a’r bont droed wrth y ff ordd.gamfa a’r bont droed wrth y ff ordd.gamfa a’r bont droed wrth y ff ordd.

Troi i’r dde i’r ff ordd Troi i’r dde i’r ff ordd Troi i’r dde i’r ff ordd Troi i’r dde i’r ff ordd 
a throi i’r dde eto i 
Ffordd y Sarn.

Troi i’r dde i’r llwybr 
ceff ylau wrth y ff erm. Dyma ceff ylau wrth y ff erm. Dyma 
hen lwybr gwych y byddwch hen lwybr gwych y byddwch 
yn ei ddilyn yr holl ff ordd yn ôl yn ei ddilyn yr holl ff ordd yn ôl 
tua’r pentref.

Troi i’r dde i’r ff ordd ac yna i’r 
chwith i’r llwybr yn union ar ôl 
cyrraedd y pentref. Dal ymlaen o 
gwmpas cefn y tai a mynd drwy hen 
giât mochyn haearn. Dilyn y llwybr 
amlwg hwn dros y cae at y giât 
mochyn a pharhau i’r ff ordd.

Troi i’r dde i fyny’r ff ordd ac Troi i’r dde i fyny’r ff ordd ac Troi i’r dde i fyny’r ff ordd ac 
yna i’r chwith i Stryd y Frenhines 
ac yn ôl i’r maes parcio.

Pellter   2 ½ milltir
Amser    1½ awr
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