
Teithiau Penllyn Go Bala
Cylchdaith Y Bala A circular trail around Bala

Bala & Penllyn Tourism AssociationCymdeithas Twristiaeth y Bala a Phenllyn 

Taith o amgylch y dref gyda golygfeydd o’r llyn, afonydd, mynyd-
doedd a’r “ogofau”. 

Mae’r rhan gyntaf ar hyd llwybrau gweddol wastad, yr ail ran 
dros dir ff ermio gyda ambell ddarn  byr serth. Dylid goruchwylio 
plant gerllaw’r afonydd, sy’n gallu newid lefel yn gyfl ym, man-
nau serth, llithrig ac wrth groesi neu ddilyn ff yrdd prysur. Llawer 
o gamfeydd. 

Pellter 6½ km (4 milltir)

Dringo 170 m (560 tr)

Amser 2 – 2½ awr

Map OS OL23 neu OL18

Tirwedd Llwybrau, priff yrdd a thir ff ermio, llawer o gamfeydd

Dechrau / Gorff en Canolfan Hamdden, Heol Pensarn, Bala LL23 7SR
SH922355

Parcio Man Cychwyn (Talu ac Arddangos)

Bwyd, etc Caffi  ’r Ganolfan Hamdden a Thref y Bala

Cludiant Cyhoeddus www.GoBala.org (Gwybodaeth/Cludiant Cyhoeddus)

Rhybudd Byddwch yn ofalus wrth fynd heibio dŵr cyfl ym, 
llethrau llithrig a chroesi ff yrdd prysur. 
Dylid goruchwylio plant.

Braslun

Cynlluniwch eich taith 

Mae Llwybrau Teithiau eraill ar gael i archwilio mwy o hanes tref Y Bala. 

Mae Cymdeithas Dwristiaid y Bala a Phenllyn wedi gwirio’r wybodaeth 
roddir yn y dafl en hon ond gall rhai newidiadau ddigwydd. Dylech fod 
yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun. Cymerwch sylw o rybuddion, 
dilynwch y Cod Cefn Gwlad. Gweler gwefan www.GoBala.org (Gwyboda-
eth/Diogelwch)

 Y Daith

1
  

DECHRAU  Gadael y Ganolfan Hamdden tua’r Llyn a mynd 
i’r chwith ar hyd y llwybr sy’n dilyn y (clawdd llanw) A

2
  

Trowch i’r dde pan ddowch i’r briff ordd  B4391

3
  

Wedi 50m croeswch y briff ordd ac ewch i’r llwybr a 
farciwyd sy’n dilyn y clawdd llanw ar y chwith i Afon 
Dyfrdwy B

4
  

Ewch heibio cymer afonydd Dyfrdwy a Thryweryn  C  , 
Cadwch i’r llwybr a farciwyd ar hyd y clawdd llanw. Yn awr 
mae afon Tryweryn ar y dde i chwi D  E  F  , Ewch ymlaen 
at Bont Tryweryn a phriff ordd (A494)

5
  

Wrth y  bont (Pont Tryweryn neu Bont Y Bala), croeswch y 
briff ordd (A494) a throi i’r chwith

6
  

Ar y gyff ordd ewch i’r dde ar y A4212 (Trawsfynydd) Ewch 
heibio Eglwys Crist G  ac Ysgol y Berwyn a fydd ar eich 
llaw chwith

7
  

Ar ol Cysgod y Coleg a chyn cyrraedd Coleg y Bala H  , 
trowch i’r dde i’r lon gul a farciwyd a’i dilyn at yr Hen Felin 
ar Afon Tryweryn

8   Cyn cyrraedd y Felin I  trowch i’r chwith i’r cae, yna i’r dde 
a dilyn y llwybr a farciwyd (mae Y Felin ar eich llaw dde) a 
sylwch ar ff os y felin ar y dde ichwi I

9
 
 Ewch trwy goedlan i ff wrdd o’r afon a dilyn y marciau 
llwybr

10   Dilynwch y marciau dros gae yn gyfochrog â’r afon ac 
yna’n ôl at yr afon, (Perygl: Llethr serth i lawr i’r afon.)  Yr 
ochr draw i’r afon mae Plasdy Rhiwlas

11
 
 Dilynwch yr afon (marciau llwybr) ac i fyny llethr serth, all 
fod yn llithrig ar dywydd gwlyb, a chyrraedd priff ordd ( 
A4212)

12
 
 Croeswch y ff ordd a throi i’r chwith. Ymlaen hyd y ff ordd 
hyd at yr arosfan  (lay-by) yna i’r cae ac i’r chwith (marciau 
llwybr)

www.GoBala.org

13
 
 Ar gornel y cae ewch ymlaen rhwng tai – Penrhiw yw’r 
tŷ ar y dde J  

14
 
 Yn union wedi mynd heibio mynedfa Penrhiw  trowch 
i’r dde hyd llwybr a farciwyd -  (mae gwrych ar y llaw 
chwith). Dilynwch y llwybr a’r marciau llwybr tros gamfa 
ac ymlaen i fyny dros y cae

15
 
 Tros gamfa arall mae  Craig y Fron K  , a’r “ogofau” - hen 
chwarel gerrrig lle codwyd cerrig adeiladau hynaf tref 
Y Bala . Dilynwch y llwybr gan gadw’r ogofau ar y llaw 
chwith yna dilynwch y marciau a’r llwybr – mae hen wal/
gwrych ar y llaw chwith

16
 
 Ewch heibio gweddillion hen adeilad, trwy lidiart ac yna 
daliwch i’r dde i lawr y llethr at ac ar hyd ff ens/gwrych 
ar y llaw dde. O’r llidiart/camfa a farciwyd ewch ymlaen 
heibio ty gwyn ar y dde (Hendre Ddu) i gyrraedd y lon 
fach

17
 
 Trowch i’r chwith hyd y lon fach i fyny rhiw heibio’r Clwb 
Golff   L  a dilyn y ff ordd i lawr. Gwelwch dref Y Bala o’ch 
blaen a mynyddoedd Y Berwyn yn y pellter. Wedi dod 
i waelod y rhiw gwelwch safl e Ffynnon Beuno ar eich 
llaw chwith

18   Wedi cyrraedd a chroesi’r briff ordd (A494) trowch i’r dde 
a byddwch wedi cyrraedd Y Ganolfan Hamdden

GORFFEN

Gwybodaeth i Dwristiaid: www.VisitBala.org neu www.ymweldageryri.info

Gwybodaeth am Deithiau: www.GoBala.org

     Cerdded | Scenic Walk  
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I
 
Y Felin – Hen Felin Wlân Tryweryn. Yn ystod y 18fed ganrif 
roedd gwau sanau cartref yn un o brif ddiwydiannau tref 
y Bala a’r wlad o gwmpas. Roedd y diwydiant gwlân yn 
rhan bwysig o’r economi leol. Allforid cyfl enwadau mawr 
o borthladd Abermaw i fannau cyn belled ag America. 
Darparwyd hosanau i Siôr III i leddfu ei riwmatig ac, 
yn ddiweddarach i’r Tywysog Albert.  Erbyn yr 1830au 
gwerthid 32,000 dwsin parau hosanau a 5,500 dwsin pâr o 
fenyg gwlân yn fl ynyddol.  

 Mae’r hen Felin wedi ei hail-adeiladu a’i haddasu yn 
ganolfan i’r Clwb Canwio sy’n defnyddio cwrs slalom Afon 
Tryweryn i ymarfer a hyff orddi sgiliau. Yn 1981 a 1995 
cynhaliwyd Pencampwriaeth Rhyngwladol Canwio Dŵr 
Gwyn  ar yr afon. Heddiw mae ‘r Ganolfan Genedlaethol 
Dŵr Gwyn wedi ei lleoli yn uwch i fyny’r afon 
gerllaw Frongoch. 

 Gwelir hen ff os y felin hyd  
heddiw. Tynnid dŵr o’r afon 
uwchlaw Rhaeadr y Felin i 
droi’r olwyn ddŵr.  Defnyddir 
y ff os heddiw gan y canw-
wyr i osgoi y rhaeadr. 

J
 
Penrhiw.  Cartref  Betsi 
Cadwaladr, nyrs a 
weithiodd gyda Florence 
Nightingale yn trin 
clwyfedigion Rhyfel 
Crimea 1854-5. (Gweler 
“Taith Betsi Cadwaladr”).

K
 
Craig y Fron. “Yr Ogofau”  Dyma 
safl e chwarel gerrig Craig y Fron 
lle cloddiwyd cerrig adeiladu  hen 
dref y Bala gan gynnwys Y Coleg.  
Gweithiwyd y wythien ar ddull “piler a 
stâl” - gadewid pileri i gynnal y graig uwchben. 
“Tuff ” yw’r math daearegol o graig a gloddid (craig a 
ff urfi wyd o ludw folcanig fel haen a wasgwyd rhwng craig 
fwd (mudstone) uwchben a chraig waddod (siltstone) 
islaw. Gallwch weld olion mân-donnau (fel ar draeth) dan y 
tô sy’n nodwedd amlwg o graig a ff urfi wyd dan y môr.  

L
 
Y Clwb Golff : Mae cwrs golff  y Bala yn cynnig sialens i 
olff wyr ac mae’r golygfeydd o’r rhan uchaf yn odidog. Mae 
croeso i ymwelwyr yno.

A
 
Llyn Tegid yw llyn naturiol mwyaf Cymru, tua  3½ milltir 
o hyd a 150tr o ddyfnder. Mae’n gorwedd ar ff awt 
ddaearegol Bala – Tal-y-llyn. Lluniwyd yr hafn gan erydiad 

rhewlifi ant adeg Oes y Rhew. Mae’r 
Gwyniad, pysgodyn unigryw tebyg 

o ran ei siâp i bennog, yn byw 
yn y llyn. 

 Dywed 
chwedl leol i’r llyn 

ddod fel cosb 
am fywyd ofer a 
chreulon Tegid 
Foel, tywysog lleol. 
Yn ôl y chwedl 
boddwyd ei 
balas a’i ddeiliaid. 
Cynhaliwyd 
cyfeddach feddw 

ac esgeulusodd 
ei weision osod 

clawr ar y ff ynnon 
hud fyddai’n gorlifo 

wedi nos. Dim ond un 
ddihangodd – telynor 

crwydrol a arweiniwyd o 
berygl gan aderyn bach oedd 

yn galw arno’n ddi-baid, “Daeth 
dial! Daeth Dial!” Pan ddeff rodd ar 

ochr y bryn fore trannoeth gwelodd lyn 
anferth yn llenwi’r dyff ryn a’i delyn yn arnofi o ar ei wyneb!

 Clywyd chwedlau diweddarach am anghenfi l yn cuddio’n 
y dyfnderoedd. Yn 1955 bu llong danfor fechan yn syrfeo 
gwely’r llyn ond ni welwyd siw na miw o unrhyw anghenfi l!

B
 
Ystyr Bala yw man lle llifa afon allan o lyn ac ystyr Dyfrdwy 
yw “Dŵr Dwyfol – duwiol neu sanctaidd – adlais o’r Cyfnod 
Celtaidd pan addolid afonydd a llynnoedd. 

 Yn 1805, adeiladodd Thomas Telford set of lifddorau yn 
union islaw hen Bont Mwnwgl y Llyn (Pont-gwddf-y-llyn) 
i reoli cyfl enwad dŵr i’w gamlas newydd yn Llangollen a 
Phontcysyllte. Does dim o’r olion i’w gweld bellach. Fodd 
bynnag, mae’r syniad o reoli llif yr afon wedi goroesi a 
thynnir dŵr allan o afon Dyfrdwy yn ddyddiol gerllaw 
Dinas Caer i gyfl enwi 3 miliwn o boblogaeth. 

 Ar ddechrau’r 50au adeiladwyd Cynllun Llyn Tegid / 
Rheoli Afon Dyfrdwy. Gostyngwyd lefel gwreiddiol y llyn 
1.5metr i greu capasiti rheoli llif. Bu hyn yn gymorth i 
leddfu problem gorlifi ant rhan o dref y Bala ar dywydd 

gwlyb. Adeiladwyd set o lifddorau newydd gerllaw cymer 
Dyfrdwy a Thryweryn ac ail-gyfeiriwyd rhannau o gwrs y 
ddwy afon. Adeiladwyd cloddiau llanw a chodwyd pont 
newydd dros y Ddyfrdwy. Heddiw mae hen Bont Mwnwgl 
y Llyn a’i thri bwa carreg ar dir sych! 

C
 
Gellir gweld colofnau sylfaen hen bont  lle croesai 
rheilff ordd Bala- Blaenau Ffestiniog afon Dyfrdwy ychydig 
i fyny’r afon o’r llifddorau presennol. Mae cynllun Rheoli 
Afon Dyfrdwy heddiw’n cynnwys dŵr o Lyn Celyn ac 
afon Tryweryn. Defnyddir y dŵr ddaw allan o Lyn Celyn 
i gynhyrchu trydan ac mae afon Tryweryn yn ganolfan 
fyd-enwog i weithgareddau dŵr-gwyn, canwio, raff tio a 
hyff orddi sgiliau diogelwch  yn ogystal â bod yn gyrchfan i 
bysgotwyr.

D
 
Lluniwyd “Gored  Y”  adeg adeiladu Cynllun Rheoli Llyn 
Tegid a’i haddasu ymhellach yn 2012 gyda  darpariaeth i 
hwyluso symudiad pysgod i fyny’r afon i gladdu eu hwyau. 
Yn yr hydref gellir cael cipolwg ar eogiaid yn llamu yma. 

E
 
Mae dwy set o lidiardau i groesi hen drac y rheilff ordd. 
Heddiw mae’n ff ordd sy’n arwain at y llifddorau. Yma 
y gwelwch y rhan o afon Tryweryn a ail-gyfeiriwyd. Ar 
adegau o dywydd gwlyb eithriadol mae llif yr afon yn 
medru gorlifo tros “Ored Z” (nid yw honno’n weladwy oddi 
yma.) Yn uwch i fyny’r afon mae “Gored X”  a addaswyd 
hefyd yn 2012. Dros y dŵr gyferbyn mae’r caban mesur a 
monitro. Anfonir data oddiyma i ganolfan recordio  Cynllun 
Rheoli Afon Dyfrdwy.  

F  Maes Parcio “ Y Green”; Beili  a thir comin y dref oedd yma 
yn wreiddiol yna datblygwyd yn safl e gorsaf drên Y Bala ar 
reilff ordd Bala- Blaenau Ffestiniog (1880).

G
 
Ar y chwith mae Eglwys Crist –  Eglwys tref Y Bala, a 
adeiladwyd yn 1858 - sydd bellach hefyd yn gwasanaethu 
plwyfi  Llanycil, Llanfor, Llanuwchllyn a Llangywer. 

H  Coleg y Bala. Coleg adeiladwyd yn 1837 i hyff orddi 
gweinidogion Presbyteraidd  ond erbyn heddiw yn 
Ganolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 
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Gwybodaeth Leol - Cylchdaith Y Bala


