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4. Taith Gogledd Clettwr

Pellter ac amcangyfrif o’r amser: 3.2km (2 filltir) 1 awr, ac
eithrio seibiannau. Gellir cydgysylltu sawl un o deithiau cerdded
ardal Llandysul i gynyddu neu fyrhau’r pellter cerdded.
Tir: Mae’r daith gerdded fer a chylchog hon yn eich tywys o Eglwys
Dewi Sant hyd at Gapel Dewi, tua’r gogledd drwy goetir cymysg
sydd wrth ymyl yr Afon Clettwr ac yn ôl i Gapel Dewi. Mae’n daith
dawel a dymunol gyda golygfeydd amrywiol a digonedd o fywyd
gwyllt. Argymhellir esgidiau cerdded a socasau ar ôl glaw trwm.
Dylid cadw cŵn ar dennyn.
Addas i: Gerddwyr cymharol heini.
Gradd: C yn unol â’r meini prawf ar dudalen 1.
Cychwyn: Maes parcio neuadd Eglwys Capel Dewi, sef
OS SN452425.
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) OS
SN418406.
Mapiau: Map O/S Explorer 185 1:25000 Castell Newydd Emlyn

Opsiynau pellach:
Opsiwn hirach – Cyfunwch y daith gerdded hon â thaith rhif 5, sef
taith gerdded Dyffryn Clettwr, sy’n 4.5km (2.8 milltir) yn hirach, sef 2
awr ac eithrio seibiannau.
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Disgrifiad manwl o lwybr y daith

Eglwys Capel Dewi i fferm Henbant Fawr

20 munud: O’r maes parcio, cerddwch i lawr y gwaered (tua’r
gorllewin) i groesi’r bont, sef Pont y Foel, dros yr Afon Clettwr. Daliwch
i gerdded ar hyd y ffordd am 150 metr arall a chymerwch y troad cyntaf
ar y dde (ysgubor). Dilynwch y ffordd hon drwy bentref bach Derlwyn
ac, ar ôl mynd heibio i’r tai, cadwch at y llwybr canol (arwydd fferm
Henbant Fawr). Ar y fferm, croeswch y buarth drwy giât a throwch i’r
dde i fynd heibio i ysgubor agored � ar y dde.

Fferm Henbant Fawr i fferm Penbanc

15 munud: Dilynwch y llwybr drwy giât ac ewch i lawr i rannau isaf y
goedwig (Planhigfa Bryngolau). Dilynwch y llwybr am 450 metr i dŷ
segur ac ewch drwy’r giât ar y dde i gae. Croeswch y caeau yn groes-
gongl tua’r chwith tuag at ffin chwith y cae (dwy ffens ymochrol) gyda
giât mochyn a giât arall. Croeswch y cae nesaf yn groes-gongl tua’r dde
tuag at yr afon a phont. Croeswch yr afon ac wedyn ewch drwy’r giât
sy’n syth o’ch blaen a dilynwch lwybr anelwig tua’r chwith i gyrraedd
giât a chae. Ewch drwy’r giât, trowch i’r dde a dringwch riw i gyrraedd
y llwybr � sy’n arwain at giât a mynedfa fferm Penbanc.

Fferm Penbanc i Gapel Dewi

25 munud: Ewch drwy’r giât a dilynwch lwybr y fferm tua’r chwith
heibio i adeiladau’r fferm i gyrraedd yr heol. Trowch i’r dde a dilynwch
y ffordd am 1km yn ôl i Gapel Dewi.




