3. Taith Dolen Teifi
Pellter ac amcangyfrif o’r amser: 5.63km (3.5 milltir) 2½ awr,
ac eithrio seibiannau. Gellir cydgysylltu sawl un o deithiau cerdded
ardal Llandysul i gynyddu neu fyrhau’r pellter cerdded.
Tir: Mae’r daith syml a phrydferth hon yn un y gellir ei cherdded
gydol y flwyddyn ac sy’n eich tywys o ganol Llandysul, ar hyd
lonydd gwledig, drwy goetir hynafol ac yn olaf ar hyd glannau’r
Afon Teifi. Mae’r rhan fwyaf o’r daith ar hyd lonydd gwledig, ond
mae cryn dipyn o ddringo rhiwiau ac mae gradd y daith gerdded yn
adlewyrchu hynny. Serch hynny, mae’r rhiwiau yn gwobrwyo’r
cerddwr ar ffurf golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Clettwr. Dylid
cadw cŵn ar dennyn. Dylid gwisgo esgidiau sy’n addas ar gyfer
lonydd gwledig gan fod glan yr afon heb lawer o ddŵr fel arfer.
Addas i: Gerddwyr cymharol heini.
Gradd: B yn unol â’r meini prawf ar dudalen 1.
Cychwyn: Maes parcio (P1) Llandysul, sef OS SN418406. Gellir
byrhau’r daith drwy barcio ym maes parcio coetir Coed y Foel (P2),
sef OS SN428425.
Lluniaeth: Mae dewis yn Llandysul o gaffis, bwytai a thafarnau
traddodiadol (www.llandysul-ponttyweli.co.uk) a lleolir meinciau
picnic yn y parc sydd wrth ymyl y maes parcio a’r safle bws.
Toiledau Cyhoeddus: Llandysul – Maes parcio (sy’n hygyrch i
bobl anabl ac sy’n meddu ar gyfleusterau newid babanod), sef
OS SN418406. Nid oes dim cyfleusterau ym maes parcio coetir
Coed y Foel, sef OS SN428425.
Mapiau: Map O/S Explorer 185 1:25000 Castell Newydd Emlyn
Opsiynau pellach:
Opsiwn Byrrach – Dechrau ym maes parcio coetir Coed y Foel (P2)
(4km, 1 awr yn fyrrach, ac eithrio seibiannau), ond bydd hyn yn
osgoi’r rhan olaf ar hyd glannau’r Afon Teifi brydferth.
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Disgrifiad manwl o lwybr y daith
Llandysul i’r Afon Cerdin

Trowch i’r dde allan o faes parcio canol tref Llandysul i Stryd yr Eglwys
ac yn fuan ar ôl mynd heibio i Westy’r Porth, trowch/ewch i’r dde
i gerdded heibio i res o dai ac i lôn wledig (sy’n gul ar adegau).
Ar ôl 500 metr, ewch heibio i adeilad mawr fferm/melin ar y chwith
(Melin Abercerdin) a thros bont fechan sy’n croesi’r afon Cerdin .

Afon Cerdin ar hyd glannau’r Afon Teifi

Yn union ar ôl y bont dros yr Afon Cerdin, ewch drwy giât mochyn ar y
dde a chroeswch y cae tua’r dwyrain (mae sticil yn cuddio yn y berth
o’ch blaen) tuag at yr Afon Teifi. Trowch i’r chwith (i’r gwrthwyneb i’r
llif) a dilynwch yr afon dros chwe sticil i gyrraedd ffordd darmac 
(wrth y bumed sticil, ceir nant fechan a allai fod yn anodd ei chroesi
wedi iddi fwrw glaw yn drwm).

Opsiwn byrrach – O faes parcio coetir Coed Cadw, sef OS SN428425 (P2),
ewch yn ôl i’r heol, trowch i’r chwith a dilynwch y ffordd i fyny’r rhiw gan
fynd heibio i fferm Faerdre Fawr a thŷ Troed-y-Rhiw. Ar ôl tua 200 metr,
trowch i’r dde (arwydd Llanfair). Hon yw’r ffordd darmac y disgrifir uchod.

Afon Teifi ac yn ôl i’r Afon Teifi

Ar y ffordd darmac, trowch i’r dde, ewch heibio i Llanfair Lodge a
dilynwch y ffordd i Plas Llanfair. Mae’r ffordd bellach yn dringo’r rhiw
yn raddol bach ac mae coed conwydd y naill ochr iddi. Ar ôl ambell i
dro cas, mae’r coed yn diflannu ac mae’r daith gerdded yn troi i’r
chwith  i Gefn Llanfair, (arwydd Honorwood Flocks Wool and Mohair
Showroom). Mae’r ffordd bellach yn dal i ddringo gan ddilyn trywydd
Dyffryn Clettwr i lawr i’r dde tan iddi gyrraedd y ffordd fawr sy’n
mynd o Landysul i Gapel Dewi. Ar y gyffordd, trowch i’r chwith, gan
fynd heibio i fferm Penrhiw (mainc) a daliwch ati i ddilyn y gwaered,
cymerwch y troad nesaf ar y chwith (arwydd Llanfair) ac ailymunwch
â’r llwybr wrth ymyl Afon Teifi (mae arwyddion yno).

Dychwelyd i Faes Parcio Ymddiriedolaeth Coetir Coed Cadw – peidiwch
â chymryd y troad olaf i’r chwith (arwydd Llanfair). Yn hytrach, daliwch i fynd
yn syth ymlaen am 550 metr gan fynd heibio i fferm Faedre Fawr i gyrraedd
maes parcio Coetir Coed y Foel.
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