
Trosolwg: Llwybr mewn cylch yw hwn, i ddechrau ar hyd y llyn 
ac yna dros dir amaeth a gweundir. O gopa Moel y Garnedd 
(360m) mae yna oglygfeydd gwych o’r Arenig, yr Aran a’r Ber-
wyn, a hyd yn oed cyn belled â Chader Idris. Gwastadros yw enw 
Moel y Garnedd ar rai mapiau ac fe’i gelwir yn lleol ‘Stadros’. Gel-
lir os mynnir ymweld ag Eglwys Llanycil. Mae’r daith yn rhannol 
dros weundir a gall fod yn wlyb mewn mannau, felly argymhellir 
gwisgo esgidiau cerdded

Pellter 6½ km 4milltir

Dringo 230 m 750 troedfedd

Amser 2 - 3 awr

Map OS OL23 or OL18, LR125

Tirwedd Llwybrau, ff ordd brysur, tir amaeth, gweundir, amryw 
o gamfeydd

Dechrau a Gorff en Y Ganolfan Hamdden, Ffordd Pensarn, Y Bala, LL23 
7SR SH922355

Parcio Y Grin (Talu ac arddangos)

Toiledau Y Ganolfan Hamdden a’r Bala

Bwyd a diod Caffi  ’r Ganolfan Hamdden a’r Bala

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

Pwysig Croesi/ar hyd ff ordd brysur (Pafi n) rhaid goruchwylio 
plant. Gall y gweundir fod yn wlyb, argymhellir 
esgidiau cerdded.  Amryw o gamfeydd

Crynodeb

CYNLLUNIWCH EICH TAITH 

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, dilyn-
wch y Cod Cefn Gwlad a gweler gwefan www.GoBala.org (Gwybodaeth/
Diogelwch)

 Y Daith

1
  

Dechrau  Gadael y Ganolfan Hamdden a throi i’r chwith i’r 
pafi n ar yr A494 i gyfeiriad Dolgellau. A  Gall y llwybr arall 
ar hyd glan y llyn fod yn wlyb ac yn llawn tyfi ant, ond mae 
ymhell o’r ff ordd, a defnyddiwch y stepiau i faes parcio 
Fron Beuno i ddychwelyd i’r ff ordd fawr.

2
  

Dilynwch y pafi n am tua 1km, ac ar ôl pasio’r arwydd 
‘Llanycil, Gyrrwch yn Ddiogel’ croeswch y ff ordd a dewis 
y fynedfa ganol o dair (Fron Beuno Farm) wedi ei nodi fel 
llwybr ceff yl. 

3
  

Ymhen tua 100m gwyrwch i’r dde (wedi ei arwyddo) a 
mynd trwy giât fechan (Dyma wyriad sy’n mynd  i’r dde 
heibio’r ff erm). Ewch ymlaen ar i fyny ar hyd y ff ens ar y 
dde, ar ôl pellter byr gwyrwch i’r chwith (wedi ei arwyddo) 
i barhau i fyny’r bryn serth, yna gwyro i’r chwith a throi i’r 
dde ac yna trwy giât fechan. Wrth gael eich gwynt yn ôl 
mae yna olygfeydd dros Lyn Tegid a’r Berwyn, a chrib yr 
Aran ym mhen isa’r llyn i chi eu mwynhau.  

4
  

Ewch ymlaen trwy giât cae (wedi ei arwyddo) i drac sy’n 
arwain ar i fyny, gan basio Fron Beuno Farm (sy ddim 
yn ff erm ddim rhagor) ar y chwith i chi ac ymlaen gan 
ddringo i fyny’r trac.

5
  

Trowch i’r dde wrth bostyn wedi ei arwyddo a dilyn y ff ens 
a’r hen derfyn cae ar y chwith i chi. Bydd yn wlyb yma. 
Wrth fynd i’r dde byddwch yn osgoi’r tir gwlyb ond mae 
twmpathau eithin yno.

6
  

Ewch drwy giât ac ymlaen gyda hen derfyn cae ar y 
chwith. I’r chwith fe welwch Moel y Garnedd, ac o’ch blaen 
ar ben y bryn  y mae’r cwrs golff  ac mae’r fan yn cynnig 
golygfeydd da ond yn gwrs heriol!

7
  

Wrth gornel y ff ens sy wedi ei nodi trowch i’r chwith, 
ewch ymlaen gyda’r ff ens ar y dde i chi i fynd drwy giât 
ac yna ar hyd trac y ff erm a thrwy’r giât i ff erm Penlan 
Fawr. Ewch drwy’r buarth ac vmlaen ar hyd y ff ordd nes 
iddi droi i’r dde, gyda giât yn syth o’ch blaen yn mynd 
drwodd i’r gweundir ac ar y chwith y mae Moel y Garnedd 
(SH909359).

8
  

Ewch drwy’r giât a dilyn y trac am tua 100m, yna gwyro i’r 
chwith. Nid yw’r llwybr yn glir yma ond mae’n arwain i’r tir 
uchel ymlaen. Nelwch am y chwith i nifer o goed sy bron 
ar ben y bryn gyda choed eraill yn agos, i’r dde iddynt. 
Os cadwch chi i’r dde yn agos at y ff ens/wal a’r coed fe 
ddowch ar draws y llwybr drachefn.

9
  

Ar ôl y coed, ewch ymlaen dros y trum yna trowch i’r 
chwith gyda’r pentwr cerrig/craig yn agos ar y chwith i chi,  
a chwiliwch am graig unig ar y gorwel agos. Yna croeswch 
dir gwlyb gan nelu at ble y tybiwch y mae’r graig. Ar ôl 
i chi eich chyrraedd bydd y copa, sy wedi ei farcio gyda 
philer triongli, yn y golwg.

www.GoBala.org

10
  

O gopa Moel y Garnedd (SH896355) B  mae golygfeydd 
o’r Berwyn a Choedwig Penllyn ar draws y llyn gyda 
chrib yr Aran ym mhen isa’r llyn. Edrychwch ymlaen 
i’r dde ac fe welwch Cader Idris yn yn pellter tra’n 
nes atoch i’r de orllewin y mae’r Dduallt (siâp crib) 
a’r Rhobell Fawr yn union tu ôl i’r Dduallt. I’r golgedd 
orllewin mae golygfeydd ardderchopg o’r Arenig Fawr 
a’r Arenig Fach ac i’r gogledd ddwyrain gellir gweld 
Moel Emoel 

11
  

Mae’r ff ordd yn ôl yn cychwyn yr un ff ordd â’r dringo 
(am 850mk), heibio’r cerrig/graig ac ar i lawr nes 
cyrraedd bron at bum coeden, lle, ar y chwith y mae 
llwybr yn croesi ac wedi ei nodi ar y map. Trowch i’r dde 
a nelu am goeden ar ei phen ei hun, ac yn nes ymlaen y 
Parc Carafannau.

12
  

Ewch heibio carnedd o gerrig/craig ar y chwith yna 
croeswch dir/nant wlyb iawn i gyrraedd camfa/giât i’r 
cae, a’r tu ôl i’r garnedd y mae yna  adeiledd y tybir mai 
safl e saethu ydyw. I’r dde (ar i fyny) y mae murddun - Tŷ 
Newydd. 

13
  

Ewch ymlaen gan wyro ychydig i’r dde at ail giât sy’n  
arwain i’r Parc Carafannau. 

14
  

Ewch drwy’r Parc, gan wyro i’r dde rhwng y carafannau 
i gyfeiriad y fynedfa, yna trowch ar eich union i’r chwith 
cyn Stafell Gwybodaeth a Chwaraeon, ewch i lawr 
ff ordd fechan rhwng dau fwthyn, drwy giât a chroesi’r 
cae at giât gul.

15
  

Croeswch y nant (Aber Gwenwyn-feirch) dros bont gul, 
a throi i’r dde ar i lawr ac i’r coed.

16
  

Croeswch nant lai a chamfa ac i’r coed, mae’r daith yn 
awr yn dilyn dyff ryn prydferth drwy goedlan (Nurse 
College) gyda chlychau’r gog yn y gwanwyn a nant y 
mynydd (Aber Gwenwyn-feirch) ar y dde,  y nant a elwir 
yn ff rwd wenwynig. C

17
  

Ymlaen ar hyd llwybr wedi ei nodi gan basio daearau 
moch daear ar y chwith.

18
  

Ewch dros gamfa o’r coed, wrth gornel y ff ens, ac 
ymlaen i lawr yr allt (wedi ei farcio) ac i lawr ff ordd 
mynedfa Fferm Fron Beuno i’r briff ordd (A494) gan 
ymuno â’r un llwybr ag y daethoch ar hyd-ddo ar y 
cychwyn. 

19
  

Ar ôl croesi’r A494 i’r pafi n, bydd gwyriad byr yn dod â 
chi i Eglwys Llanycil.  D

20
  

Ar ôl ymweld â’r eglwys, ewch yn ôl a dilyn yr A494 i’r 
Bala, ac wrth Loch Caffi    E  gwyrwch i’r dde i lwybr ar 
ben y bancyn ac ymhen 150m byddwch yn y Ganofan 
Hamdden lle mae’r daith yn gorff en. Gorff en

Teithiau Penllyn Go Bala
 Taith Moel y Garnedd Moel y Garnedd Trail
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Ordnans fel pwynt 
cyfeirio wrth lunio 
mapiau. Defnyddir 
y system trionglog 
wrth fesur onglau 
gan ddefnyddio 
theodolit o un piler 
triongli i un arall. 
Gan mai system wedi 
ei sylfaenu ar loeren a 
ddefnyddir gan yr Ordnans 
erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf 
o bileri triongli bellach yn ddiwerth, ac yn 
1992 lansiwyd cynllun lle medr unrhyw 
un fabwysiadu piler  cyn belled a’u bod 
yn edrych ar ei ôl ac yn cael caniatâd 
y tirfeddiannwr. Gwastadros yw enw’r 
gweundir o gwmpas y copa, ‘Stadros’ ar lafar 
gwlad.

C  Aber Gwyn-feirch – y nant wenwynig.  
Ymddengys i Oliver Cromwell, yn dilyn 
brwydr Naseby (1645) arwain ymgyrch 
i ddal Brenhinwyr, ac roedd Rowland 
Vaughan, brenhinwr selog yn byw yng 
Nghaergai ger Llanuwchllyn. Daeth dynion 
Cromwell dros fynyddoedd y Berwyn a 
gwersylla ger y nant ar eu ff ordd i Gaergai. 
Tafl odd y merched lleol ddail o goeden 
ywen i ddŵr y nant uwchben y gwersyll. 
Yfodd ceff ylau Cromwell y dŵr a chael eu 
gwenwyno, a llwyddodd Rowland Vaughan 
i ddianc.

D   Eglwys Llanycil  (Yr eglwys o’r neilltu)  Pan 
sefydlwyd hi gan Sant Beuno yn yr wythfed 
ganrif, roedd yn sicr yn safl e tawel a diogel 
ar lan y llyn, a bu’n fan addoli i Gristnogion 
hyd 2003 pan gaewyd ei drysau am y 
tro ola oherwydd cost uchel ei chynnal, 
rheolau a biwrocratiaeth. Fe’i pwrcaswyd 

For Trails Information : www.gobala.org

A  Llyn Tegid  Y llyn naturiol mwyaf yng 
Nghymru, tua 3.5 milltir o hyd a 150 
troedfedd o ddyfnder, wedi ei leoli ar ff awt 
daearegol Bala-Talyllyn. Mae’n debygol i’r 
cafn gael ei lunio gan erydiad rhew yn ystod 
Oes yr Iâ. Mae’r Gwyniad, a oroesodd Oes yr 
Iâ yn unigryw i’r llyn, ac yn fath o bysgodyn 
gwyn tebyg i’r pennog.

 Yn ôl chwedl leol cafodd y 
llyn ei ff urfi o fel penyd 

am gamweddau’r 
tywysog lleol – 

Tegid Foel. Yn 
ol y chwedl fe 
foddwyd ei lys 
a phawb oedd 
ynddo yn ystod 
gwledd feddwol 
un noson, wedi 

i’r gwarchodwyr 
esgeuluso rhoi‘r 

caead ar ff ynnon 
hudol fyddai’n gorlifo 

bob nos. Un person yn 
unig oroesodd, sef telynor 

crwydrol gafodd ei arwain o berygl gan 
aderyn bychan gyda’i gri cyson: ‘Daw 
dial…’ Pan ddeff rôdd ar y llethrau yn y bore 
gwelodd lyn anferth yn llenwi’r dyff ryn a’i 
delyn yn nofi o ar wyneb y dŵr

 Mae hanesion diweddarach yn sôn am 
anghenfi l yn llechu yn nyfnderoedd tywyll 
y llyn. Yn 1995 daeth llong danfor fechan o 
Japan i gynnal ymchwiliad o dan y dŵr. Ond  
ni chafwyd hyd i’r anghenfi l! 

B  Moel y Garnedd (360m)  Ar y copa ceir 
piler triongli a ddefnyddir gan yr Arolwg 

gan Gymdeithas y Beiblau sy a’u bwriad 
i’w gwneud yn ganolfan treftadaeth. Mae 
llawer o enwogion wedi eu claddu yn y 
fynwent  a’r amlycaf ohonynt yw’r Parch. 
Thomas Charles, arweinydd 
Methodistaidd amlwg. 
Yma hefyd y gorwedd 
Dafydd Cadwaladr, 
tad Betsi Cadwaladr, 
y nyrs enwog 
fu’n gweithio 
mewn ysbyty yn 
Balaclava yn ystod 
Rhyfel y Crimea 
(gweler llwybr Betsi 
Cadwaladr). Hefyd Bob 
Tai’r Felin y canwr baledi a 
chaneuon gwerin enwog. 

 Mari Jones. Fe gerddodd yn droednoeth 
o Lanfi nhangel- y- Pennant i’r Bala yn 1800 
i brynu Beibl, siwrne nôl a mlaen o 52 
milltir. (Gweler llwybr Mari Jones). Doedd 
gan Thomas Charles yr un 
ar ôl, felly rhoddodd ei 
Feibl personol iddi ac 
arweiniodd hyn at 
sefydlu Cymdeithas 
y Beiblau. 

E  Loch Caffi    
adeiladwyd y caffi   
bychan pren hwn 
gan William Meredith 
un o’r cynharaf a 
mwyaf adnabyddus o’r 
ff otograff wyr lleol.

 Gweler hefyd Arweiniad Bywyd Gwyllt ar  
 www.GoBala.org
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