
Teithiau Penllyn Go Bala
Bala & Penllyn Tourism AssociationCymdeithas Twristiaeth y Bala a Phenllyn 

Taith dros dir amaethyddol a ffyrdd tawel ar hyd dyffryn yr afon 
Ddyfrdwy gyda golygfeydd arbennig o Lyn Tegid, mynydd y 
Berwyn a’r afon Ddyfrdwy. Gellir dychwelyd ar y bws. Ni does 
cyfleusterau o’r un math yn Llandderfel ar wahân i Dafarn Bryn-
tirion (+1 km).

Crynodeb

Cynlluniwch eich taith

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

Y Daith

1
  

DECHRAU  Gadewch faes parcio’r “Green” a trowch i’r dde ar 
yr A494 (am Gorwen).

2
  

Ewch dros “Pont-y-Bala” (Afon Tryweryn) gan ddefnyddio’r 
palmant ar ochr chwith yr A494, heibio’r hen fynedfa 
fwaog i Blasdy Rhiwlas A . Ar y chwith mae Ysgubor Isaf  

B .

3
  

Ar gyfer y Bryn (tŷ pinc ) trowch i’r chwith i ddilyn llwybr, 
ar hyd ffens/gwrych, ar draws 2 gae i gyrraedd “Llwybr y 
Cariadon” –  lon goed  C .

4
  

Trowch i’r dde i ddilyn “Llwybr y Cariadon” hyd nes 
cyrraedd ffordd dawel.  Ar y chwith gweler Moel Emoel.

5
  

Trowch i’r dde ar hyd y ffordd sy’n arwain i bentref Llanfor.

6
  

Cyn cyrraedd yr eglwys D , heibio i “Moel Llan” trowch i’r 
chwith ar eich union, mae arwydd llwybr rownd y gornel, 
a dilynwch y ffordd gefn gyda mynwent yr eglwys ar y 
dde.

7
   
Ar ddiwedd y lon, ewch i mewn i’r cae, croeswch at gamfa  
a dilynwch lwybr wedi ei gyferbwyntio sydd yn rhedeg 
yn gyfochrog a’r A494 am ryw 1 km at Bryn Pader; mae’r 
llwybr yn dilyn ffiniau caeau sy’n cynnwys rhes o gerrig 
osodwyd ar eu cyllell, ewch i gyfeiriad pen y rhiw dros y 
gamfa gan fynd ymlaen yn gyfochrog a’r A494, edrychwch 
allan am simnai Bryn Pader. Mae golygfeydd ardderchog 
yn ôl i gyfeiriad y Bala a Llyn Tegid.

8
  

Cadwch i’r dde o Bryn Pader gan ddefnyddio’r gatiau 
gwynion, dilynwch y llwybr trol i’r dde ac ewch i lawr y 
rhiw at yr A494.

9
  

Trowch i’r chwith ar A494 (Cymerwch Ofal ar y Ffordd 
Brysur) heibio’r Bunkhouse, ar ôl 150m croeswch y ffordd 
ac ewch dros y gamfa.

10
  

Yn fuan ar y chwith tu draw i’r  Bunkhouse fe welwch 
dwmpath Tomen-y-castell E .

11
  

Ewch yn syth ymlaen ar draws cae bychan at gamfa ac 
wedyn yn syth ar draws cae arall wrth y ffens/gwrych 
trowch i’r dde at a thrwy y gât i’r cae.

12
  

Daliwch i fynd i’r un cyfeiriad ar draws y cae i gât ar ochr 
chwith i fwthyn gwyngalchog (Bryn-Banon bach).

13
  

Drwy’r gât ac wedyn troi i’r dde yn syth i ddilyn ffordd 
trol i lawr y rhiw.

14
  

Ewch heibio adeiladau fferm a chymerwch y llwybr 
sydd wedi ei gyferbwyntio i’r chwith a cerddwch yn 
gyfochrog a choed Bryn Banon ar y chwith.

15
  

Dilynwch y llwybr sydd wedi ei gyferbwyntio am 1½ km, 
heibio Ty’n-y-bwlch ar ffordd drol.

16
  

Daliwch ati ar y ffordd drol gan gadw ar y dde i Lyn 
Maes-y-clawdd (llyn pysgota)

17
  

Ar ôl cyrraedd y ffordd dawel trowch i’r dde a dilynwch y 
ffordd  i bentref Llandderfel F . 
 GORFFEN

 Taith o’r Bala i Landderfel Bala to Llandderfel Trail

Pellter 7 km (4½ milltir) (un ffordd)

Gwaith Dringo 230 m (750 tr)

Amser 2½ - 3 awr (un ffordd)

Map OS OL18, OS LR125

Tirwedd Llwybrau, ffordd brysur (150m), ffyrdd tawel, tir amae-
thyddol, gweundir

Dechrau / Gorffen Maes Parcio’r “ Green”, Bala (SH928361) / Llandderfel 
(SH982370)

Parcio Ceir Man Cychwyn (talu & arddangos)

Toiledau Man Cychwyn; Llandderfel: Tafarn Bryntirion,  11am – 
11pm, (SH985364) (1 km o’r pentref ar y ffordd fawr)

Lluniaeth Bala, Tafarn Bryntirion (gweler uchod)

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

Dalier Sylw Rhan fer ar briffordd brysur (A494).
Tir amaethyddol gyda gwartheg, hwyrach gyda tarw, 
argymhellir nad yw’n daith addas i fynd a ci, llawer o 
gamfeydd.
Ar ôl glaw bydd y tir yn wlyb, mae angen esgidiau 
cerdded. Dim lluniaeth na thoiledau ar gael ym mhen-
tref Llandderfel.

Trowch i’r chwith yng nghanol y pentref, ar ôl 200m, mae 
llwybr wedi ei gyferbwyntio, gwyrwch i’r dde i lawr y 
rhiw, heibio capel, i gyfeiriad yr afon Ddyfrdwy. Ar ôl  gât 
fochyn trowch i ‘r dde gan ddilyn y nant wedyn gwyr-
wch i’r chwith at gamfa ddwbl a daliwch i fynd dros tair 
gamfa garreg i gyrraedd y bont dros y Ddyfrdwy. Trowch 
i’r chwith, dros y bont (B4401), heibio stepiau ar y chwith 
oedd yn arwain i lawr at orsaf trên Llandderfel ers talwm, 
i gyrraedd Tafarn Bryntirion.

Ffordd arall i Dafarn Bryntirion, 1½ km, 30 munud

Taith Olygfaol | Scenic Walk

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

Gwybodaeth am Deithiau: www.GoBala.org

www.GoBala.org

Dilynwch y ffordd B4402 i lawr drwy’r pentref a throi i’r chwith ar ôl 

cyrraedd y B4401, dros bont y Ddyfrdwy, gan fynd heibio stepiau ar 

y chwith oedd arwain i lawr at hen orsaf trên Llandderfel, yn fuan fe 

welwch Dafarn Bryntirion ar y dde.

Mae toiledau a lluniaeth i’w cael yn Nhafarn Bryntirion, 1 
km ar y ffordd fawr dros yr afon Ddyfrdwy
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G
 
Palé Hall: Plasty o oes Victoria sydd bellach yn westy, adeiladwyd 
yn 1871 i fonheddwr cyfoethog o’r Alban, Henry Robertson. 
Arhosodd y Frenhines Victoria yma yn 1889 a chyfareddwyd hi 
gan yr adeilad a’r ardal.  Gelwir un o’r llwybrau gerddodd hi hyd 
heddiw yn “Llwybr y Frenhines”.  Mae’r gwesty yn dal i ddefnyddio 
trydan wedi ei gynhyrchu gan olwyn ddŵr gwblhawyd ym 1920. 
Crëwyd “Halt” arbennig ar y rheilffordd i hwyluso cludiant y 
Frenhines Victoria i’r plasty. 

A
 
Ystâd Rhiwlas: yr ystâd fwyaf yn yr ardal – cartref y teulu Price.

B
   
Ysgubor Isaf: Adeilad a ddefnyddiwyd i wneud brwsh allan o 
brysglwyn sydd yn tyfu yn y gwrychoedd lleol.  Yn fwy diweddar 
aeth yn Ganolfan Cywain sydd bellach wedi cau.

C
 
Lon y Cariadon:  defnyddiwyd y lon gan y priodfab a’r briodferch 
o Blasdy Rhiwlas ar eu ffordd i briodi yn eglwys Llanfor.

D
 
Llanfor: Credir fod y pentref yn bodoli yn y canol oesoedd.  Yr 
adeg hynny cynheliwyd marchnadau a ffeiriau yno,  yn niwedd 
y 14 canrif symudwyd y rhain i’r Bala. Cyn hynny yn amser y  
Rhufeiniaid yr oedd caer anferth wedi ei gwneud o bren yn Llanfor.  
 
Eglwys Llanfor: Codwyd yr adeilad presennol yn 1875, mae’r 
eglwys bellach wedi cau.  Yn y fynwent mae beddrod teulu Price, 
Rhiwlas.  ‘Roedd Richard John Lloyd Price o ystâd Rhiwlas yn 
enwog fel heliwr, ‘roedd yn awdur ac yn sylfaenydd distyllfa wisgi 
yn Frongoch.  Ar fur y beddrod mae arysgrif am Bendigo –  ceffyl a 
enillodd ras Kempton Park Jubilee i adennill cyfoeth ystâd Rhiwlas.

E
 
Tomen-y-castell: Twmpath hynafol naturiol, credir iddo gael 
ei ddefnyddio fel sylfaen i “motte” sef castell bychan Normanaidd.  
Mesur y twmpath ryw 50m ar draws, 4.0-5.0m o uchder gyda 
chopa gwastad ryw 18-20m ar draws.

F  Eglwys Llandderfel:  Mae adeilad yr eglwys bresennol yn dyddio 
o’r G16 h.y. oes y Tuduriaid.  Mae wedi ei chysegru i Derfel Gadarn, 
sant o’r chweched ganrif. Gwnawd dau gerflun pren anferth yn 
y canol oesoedd y naill o Derfel a’r llall o’i “geffyl”.  Yr adeg honno 
deuai pererinion i Landderfel i weddïo wrth gerflun Derfel ac i 
adael anrhegion.  Ym 1538 ar orchymyn  Thomas Cromwell,  Vicar-
General Harri’r VIII awd a cherflun Derfel i’w losgi yn Smithfield, 
Llundain yr un pryd a Friar Forest o Greenwich a gyhuddwyd 
o uchel-frad. Mae’n bur debyg fod y marciau dyfnion yn y bwa 
tywodfaen, sydd bellach tu fewn i gyntedd cyfoes yn cynrychioli 
y fflamau a ddinistriodd cerflun Derfel.  Mae’r cerflun arall wedi 
goroesi sef cerflun o garw coch a enwyd “Ceffyl Derfel” mae 
i’w weld hyd heddiw yn y cyntedd . Ym 1730 torrwyd ei ben ar 
orchymyn y Deon Gwledig.  Yn yr eglwys mae croglen dderw, 
dywedir iddi gael ei chreu tua 1500.  Yn Ionawr 2001 rhestrwyd yr 
adeilad yn Radd 1 (Grade 1 listed).

 Taith o’r Bala i Landderfel - Gwybodaeth Leol

Gwybodaeth i Dwristiaid: www.VisitBala.org neu www.ymweldageryri.infoGwybodaeth am Deithiau: www.GoBala.org

T6


