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Parcio

Tafarn

Eglwys/capel

Hawl tramwyo

Y llwybr

Ar y daith hon cewch olygfeydd rhyfeddol o Goed Nercwys gyda Moel Famau yn y cefndir. Plannwyd Coed 
Nercwys yn 1965 â chymysgedd o goed pinwydd gamfrig, ff ynidwydd urddasol, a llarwydd. Erbyn hyn 
mae’n rhan o AHNE Bryniau Clwyd ble gall cerddwyr a beicwyr fwynhau’r golygfeydd a’r bywyd gwyllt. 
Mae’r daith gerdded yn dechrau ym maes parcio Canolfan Gymunedol y Pentref ar Stryd y Frenhines.

Cerddwch i fyny’r llwybr sydd 
wrth ochr y Ganolfan Gymuned ac 
i’r ff ordd. 

 Troi i’r dde ar y ff ordd ac yna i’r chwith i lwybr 
troed rhwng y tai. Mynd ymlaen heibio cae 
Carreg y Llech, parhau ar hyd y llwybr sy wrth 
y tŷ a mynd dros y gamfa. Cerdded i lawr y cae 
i’r ff ens, yna troi i’r chwith a mynd dros y gamfa 
sy yn y gornel. Troi i’r chwith a dilyn y llwybr 
sy ar ochr bellaf y gwrych. Mynd drwy’r giât, o 
gwmpas yr hen chwarel/llyn a gwyro i’r chwith i 
fyny’r cae i’r gamfa.

Croesi’r ff ordd a dringo’r 
gamfa gyferbyn. Cerdded i lawr 
ymyl y cae, dros y gamfa ac i lawr 
y cae, dringo’r gamfa sydd mewn 
gweddillion hen wrych a pharhau 
i lawr y cae i’r gamfa wrth y ff ordd.
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Croesi’r ff ordd a mynd dros yr 
hen gamfa garreg sy gyferbyn. Dilyn 
y llwybr ar hyd y gwrych , mynd dros 
gamfa arall ac yna dal yn syth ymlaen 
i’r drydedd hen gamfa sydd yn y 
gwrych gyferbyn. Troi i’r dde a dilyn 
y llwybr drwy ddwy giât mochyn i’r 
ff ordd.

Croesi’r ff ordd a Croesi’r ff ordd a 
cherdded i lawr Ffordd 
y Gilrhos gyferbyn. 
Dilynwch y ff ordd o 
gwmpas i’r chwith, 
troi i’r chwith i Stryd y 
Frenhines a cherdded 
yn ôl i’r maes parcio.

Pellter   2 ½ milltir
Amser   1 ½ awr

Ffordd y Llan

Ffordd y Gilrhos

Waight’s Wood
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ArmsArms

Farmer’s Arms
01352 770975

Canolfan y Canolfan y 
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