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Yn ystod y daith hon byddwch yn mynd o gwmpas Fferm y Ffrith ac i lawr i gwm tlws, coediog Cegidog. Yn 
y gwanwyn mae’r goedlan yn llawn o fl odau gwyllt gan gynnwys y garlleg, ac yn nes ymlaen yn y fl wyddyn 
mae’r rhedyn sy’n tyfu ar y coed sydd ar y llawr yn hudolus.

Yn y dolydd yn ymyl y coed mae blodau meysydd gwair traddodiadol, fel cribell felen a   thegeirian brych. 
Edrychwch am y moch cyfeillgar wrth  siop y ff erm.

Mae’r daith gerdded yn dechrau ym maes parcio Canolfan Gymunedol y Pentref ar Stryd y Frenhines.

 Trowch i’r dde ac allan o’r 
maes parcio gan gerdded ar 
Stryd y Frenhines.

 Troi i’r chwith ac i 
lawr y ff ordd .

 Croesi dros yr  A5104 a 
mynd drwy’r giât gyferbyn ac 
i’r llwybr ceff ylau. Dal i fynd i 
fyny’r allt i ben yr hen lôn. 

 Troi i’r dde  yma a dilyn y llwybr 
wrth ochr y gwrych i’r giât ceff ylau 
ar y llaw chwith. Mynd drwy’r giât 
hon a thros y gamfa ac yna edrych 
am y giât mochyn sydd ar y llaw 

dde.  

Troi i’r dde i lwybr troed a’i ddilyn i ben 
y trac. Yma byddwch yn ymuno â’r llwybr 
goddefol gan ei ddilyn o gwmpas i’r chwith 
yn union cyn y gamfa. Dal ar y llwybr hwn 
gan ddilyn y gwrych a mynd drwy nifer 
o giatiau mochyn. Troi i’r  dde  ac i lawr y 
llwybr i’r coed gan ddal i fynd i lawr at yr 
afon.  Troi i’r  chwith yma a dilyn y llwybr ar 
hyd yr afon nes cyrraedd y bont.  

 Troi i’r  chwith i fyny’r grisiau ac yna troi i’r dde 
ar y top.  Mae’r llwybr yn dilyn ymyl y coed. Gan 
anwybyddu’r gamfa i mewn i’r coed, ewch tua’r 
chwith ac i fyny’r allt. Troi i’r  dde ar hyd y gwrych 
a dilyn y llwybr at y nant. Ar ôl croesi’r nant, 
gwyro i’r chwith a dros y cae i’r giât mochyn sydd 
gyferbyn.

Pellter   3 milltir 
Amser   1 - 2 awr 

Ffordd y Llan

Canolfan y 
Gymuned

Pantri 
Lletty

 Croesi dros y ff ordd 
A5104 a cherdded i fyny 
Ffordd y Llan. Trowch  i’r 
chwith  i Stryd y Frenhines 
ac yn ôl i’r maes parcio.

Farmers’ 
Arms

  Mynd drwy’r giât a dilyn y llwybr 
sydd ag arwyddion yn ôl i faes parcio 
siop y ff erm.    

Parcio

Tafarn

Eglwys/capel

Hawl tramwyo

Y llwybr

Pantri Lletty
01352 770088 
www.pantrilletty.com
Farmer’s Arms
01352 770975

Teithiau Cerdded Cylchol 
Treuddyn - Rhif 3 


