
Penwythnos  Dysgwyr Tresaith 15 - 17 o Chwefror, 2019 
 

Dyma bach o wybodaeth i chi am sut i gyrraedd y lleoliad, a pethau fydd angen gwybod gyda 
penwythnos y dysgwyr! 
 
Mae’r Ddogfen yma’n cynnwys gwybodaeth am 

- Sut i gyrraedd Tresaith 
- Yr Amserlen Gweithgareddau  
- Gwybodaeth Cyffredinol am y Penwythnos  
- Nwyddau fydd eu hangen  
- Unrhyw beth ychwanegol 

 
Byddwn i gyd yn ymgynnull yn Nhafarn y Ship Inn ar ddydd Gwener am 5 o’r gloch 
 
Sut i gyrraedd Tresaith 
Cyfeiriad Tresaith yw: 
 
 Siop Tresaith, 

 Tresaith,  

Aberteifi, 

 Ceredigion,  

SA43 2JL 
 
Mae Tresaith wedi ei leoli 16 munud i’r gogledd o Aberteifi (8 milltir) ac 26 munud i’r De o 
Aberaeron (16 milltir). 
 
Mae angen gyrru’r car at bentref Tan y groes sydd ar yr A487 yna dilyn yr arwyddion am 
Dresaith, sydd 2 filltir o’r brif-ffordd. 
 
Mi fyddwn yn cyfarfod mewn Tafarn o’r enw “The Ship Inn” yn Nhresaith ar y noson cyntaf am 5, 
Mae’r Dafarn yma wedi ei leoli yn agos iawn i’r Traeth yn Nhresaith, ac yn adeilad amlwg yn 
waelod Tresaith. 
 
Os ydych yn mynd ar goll, mae croeso i chi ffonio unrhyw amser! 
 
Dyma fap o Dresaith, o’r A487 (Y ffordd rhwng Aberaeron ac Aberteifi) 



 
 
 
Amserlen Gweithgareddau 
 
 

Nos Wener    

5 - 6 Amser Cyrraedd  

6-7:30 Swper yn y Dafarn  The Ship Inn 

7:30 - 10 Cwis y Dafarn  Nia Llywelyn 

Dydd Sadwrn    

7-9 Brecwast   

9-12 Sesiwn Barddoni gyda Emyr 
Llew 

Emyr Llewelyn  

12-1 Cinio  

1-3 Ymweld ag Amgueddfa Wlan 
Castell Newydd Emlyn 

 

3-6 Taith Natur o gwmpas 
Tresaith  

 



6-8 Sesiwn gwneud swper 
Cymreig  

Medi James 

8-10 Gwylio Ffilm Hedd Wyn  Ffilm Hedd WYn 

Dydd Sul   

7-9 Brecwast   

9-12 Hanes byd amaeth gydag 
Elwyn Jones  

Elwyn Jones  

12-1 Cinio  

1-3 Ymweld a Chastell Cilgerran  

Diwedd y dydd   

   

 
 
 
 
Gwybodaeth Cyffredinol  
 
Mi fyddwn ni yn prynu cynhwysion i wneud  brecwast a chinio 
Ond bywddwn yn bwyta yn y dafarn Nos wener, felly mi fydd angen arian i dalu am y bwyd adeg 
yno arnoch 
 
Mae dau ystafell i ni gysgu ynddynt felly rydym yn bwriadu rhannu’r ddwy rhwng y Benywod a’r 
Gwrywod 
 
Mi fyddwn i’n dod a phethau fel papur a beiro i chi ysgrifennu arno 
 
Byddwn ni hefyd yn gwneud llawer o gweithgareddau bach yn ogystal a’r rhai ar y rhestr  
 
Pethau fydda ei angen  
 

- Dillad Cynnes  
- Esgidiau Cerdded  
- Brwsh Dannedd  
- Tywel 
- Sach gysgu 
- Clustog 
- Unrhyw fwyd ychwanegol (byr-brydau) 



- Unrhyw offer arall rydych yn teimlo ei angen 
 
 
 
Gwybodaeth fydd ei angen gan y chi 
 
Mi fyddai yn ffonio chi dydd Mercher er mwyn trafod : -  

-  Anghenion bwyta  
- Gweld os oes unrhyw gwestiwn yn codi gyda chi  

 
Dyma rhif cyswllt os fydd problem gennych chi 
 
Elfed Wyn Jones  
Ffon swyddfa : 01970 625 501 
Ffon Symudol : 07402 856 526 
dyfed@cymdeithas.cymru 
 
Pobl eraill fydd yn helpu ar y diwrnod fydd : - 
 
David Williams 
Nia Llywelyn  
 
Fyddwn yn cyflwynno nhw i chi ar y diwrnod  
 

Edrychaf ymlaen i gyfarfod chi yn Nhresaith! Mi fydd y penwythnos yn un hynod o 
ddiddorol! 

 
 
 
 
 
 


