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y dde, croeswch y ffordd yn y fan hon a gwelwch
enw stryd Sarn Hill. Parhewch i gerdded ar hyd y
ffordd hon a chwiliwch am logo Taith Gerdded
Gylchol Pen-y-bont ar Ogwr a’r cyfeirbwyntiau ar
y goleuadau ar hyd Sarn Hill.

Pan gyrhaeddwch y gyffordd gyda Ffordd
Bryncoch, trowch i’r dde a dilynwch y palmant
nes y gwelwch gyffordd ar yr ochr chwith yn
arwain i stryd o’r enw Bryncwlis. Croeswch y
ffordd yn y fan hon a cherddwch yn syth ymlaen
drwy giât fochyn fetel lle mae arwyddbost ar y
llwybr troed. Ewch yn syth ymlaen ar hyd llwybr
mynediad garw i gamfa bren a giât cae.
Dilynwch y llwybr ar draws Comin Coety Wallia
nes y gwelwch gamfa bren yn y ffens sydd yn syth
o’ch blaen. Ewch dros y gamfa ond Cymerwch
ofal! gan mai dim ond llain fach iawn o laswellt
sydd rhwng y gamfa a’r ffordd.

Croeswch y ffordd yn y fan hon a throwch i’r
dde i ddilyn y palmant lle y gwelwch 
gyfeirbwyntiau achlysurol naill ai ar y
goleuadau, polion arwyddion traffig neu ar byst
cyfeirbwyntio pren. Parhewch i gerdded ar y 
palmant nes y gwelwch lwybr mynediad ar y
chwith, sy’n arwain at hen dŵr pwmpio lle mae
arwydd llwybr troed a phostyn hefyd ar ben y

llwybr. Os hoffech orffwyso ychydig
yma, mae mainc ger y t ŷ pwmpio lle
y gallwch eistedd ac edrych draw i
gyfeiriad Sarn.

Fodd bynnag, os hoffech barhau
â’r daith gerdded, ewch dros y gamfa
bren a dilynwch y llwybr sydd wedi ei

nodi’n glir gyda’r ffens.  Parhewch i gerdded ar
hyd y llwybr hwn gyda’r ffens ar y llaw dde i chi
nes y dewch at fan lle y gwelwch fast ffonau
symudol a wal, sy’n amgylchynu cronfa ddŵr
wedi ei gorchuddio. Yn y fan hon, dilynwch y
llwybr lletach ar y llaw chwith. Dilynwch y
llwybr hwn, a chyn bo hir bydd yn eich arwain yn
ôl i’r ffens, lle y gwelwch arwydd llwybr troed
metel o’ch blaen, cerddwch at yr arwydd hwn, a
gwelwch y ffordd sy’n croesi’r comin.
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Cyflwyniad

Mae’r daflen hon yn cynnwys disgrifiad o ran
10km (6 Milltir) o bellter o Daith Gerdded Gylchol
Pen-y-bont ar Ogwr. Dylech allu cwblhau’r rhan
hon o’r daith mewn 3 awr ond caniatewch fwy o
amser os ydych am ymweld â rhai o’r safleoedd a
nodir ar y daflen neu os ydych am fwynhau cefn
gwlad. Mae gan bentrefi Sarn a Llangrallo a Thref
Pencoed hefyd y rhan fwyaf o gyfleusterau y bydd
eu hangen arnoch.

Er hwylustod nodir man Parcio a Theithio Sarn
fel man cychwyn y rhan hon o’r daith yn y 
cyfarwyddiadau isod. Fodd bynnag, gallech
ddechrau o Langrallo neu unrhyw fan ar y llwybr,
neu os byddwch yn cerdded i’r cyfeiriad arall,
gwnewch yn groes i’r cyfarwyddiadau.

Cyn dechrau ar y daith o Sarn, os ydych am
ymweld ag Eglwys Sain Ffraid (1) gadewch y maes
parcio a theithio a cherddwch ar hyd Heol
Persondy am bellter byr a bydd yr eglwys ar yr
ochr dde. Mae’r Eglwys yn adeilad rhestredig
gradd 2 fel Eglwys y Plwyf Ganoloesol sy’n dyddio
o’r 14eg neu’r 15fed Ganrif ac a adferwyd yn
helaeth gan G.E.Halliday ym 1896. Mae’r deial
haul yng nghyntedd yr eglwys yn dyddio o 1762 ac
yn y fynwent ceir sawl beddrod a chofeb
Rhestredig Gradd 2.  

I ddechrau’r rhan hon o’r daith, o faes Parcio
a Theithio Sarn dilynwch y llwybr ar ochr chwith
y ffordd o dan y bont reilffordd. Dilynwch y 
palmant i fyny Sarn Hill nes y dewch at droad ar

Yn y fan hon, croeswch y ffordd at y palmant
ar yr ochr arall a throwch i’r dde, dilynwch y 
palmant dros bont traffordd yr M4 nes y dewch
at lwybr troed cyhoeddus ar y llaw chwith sydd
wedi ei arwyddo. Trowch i’r chwith a dilynwch y
llwybr troed ar hyd y llwybr mynediad am 
oddeutu 75 metr ac yna dilynwch lwybr troed
sydd â chyfeirbwyntiau arno ar y llaw chwith ar
draws y comin sy’n rhedeg gyfochrog â ffens y
draffordd. Parhewch i gerdded ar hyd y llwybr
troed nes y bydd yn troi i’r dde ar hyd llwybr
lletach heibio’r eiddo a elwir yn Bryn-Awel.

Parhewch i gerdded ar hyd y llwybr mynediad
nes y dewch at fan ger Rose Cottage lle mae
cyfeirbwynt yn nodi y dylech gymryd y llwybr
glaswellt ar y llaw dde. Dilynwch y llwybr troed
ar hyd y llwybr glaswellt am ychydig nes y dewch
at arwynebedd tarmac ger eiddo a elwir yn 
Dan-y-Bryn a Dyffryn Awel. Yn y fan hon, 
dilynwch y llwybr ar y llaw chwith a pharhewch i
gerdded ar ei hyd nes y dewch at fan lle mae grid
gwartheg. Parhewch i gerdded drwy’r giât fochyn
ar hyd y llwybr tarmac a elwir yn Pant-y-Pwllau
i’w gyffordd gyda Heol Las.

Dewis: yn y fan hon trowch i’r dde a dilynwch
y ffordd i bentref Coety.

Lleolir pentref Coety (2) ddwy filltir i’r gogledd
ddwyrain o Ben-y-bont ar Ogwr, ac mae adfeilion
eang Castell Coety o’r 12fed
Ganrif yng nghanol y pentref.
I’r dwyrain o’r castell mae
Eglwys y Santes Fair sy’n 
dyddio o’r 14eg ganrif. Mae
siop a thafarn yn y pentref
hefyd.

Mae Castell Coety (3) yn
Adeilad Rhestredig Gradd 1 ac yn enghraifft bwysig o
bensaernïaeth amddiffynnol ganoloesol yng Nghymru.
Adeiladwyd y castell ar ddechrau’r 12fed Ganrif ac
mae’n debyg iddo gael ei adeiladu gan Syr Guilbert de
Turbeville, sef un o ddisgynyddion Payn de Turbeville a
wnaed yn arglwydd Coety yn dilyn ei ran yng 
ngoresgyniad Morgannwg. Ym 1404 dyma’r "lle a gafodd

(Adran 2) 
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y sylw mwyaf" yn y wlad pan gafodd ei roi dan warchae
gan Owain Glyndŵr. Dyma’r unig le yn ne Cymru ar y
pryd a oedd yn parhau’n deyrngar i’r Brenin Harri IV.
Roedd rhan o’r castell yn parhau’n drigfan tan
ddechrau’r 18fed Ganrif, ond roedd y rhan fwyaf
ohono’n adfeilion erbyn canol y 18fed Ganrif.

Mae Eglwys y Santes Fair
(4) yn Adeilad Rhestredig
Gradd 1 ac fe’i hadeiladwyd
ar ddechrau’r 14eg Ganrif,
o bosibl ar safle eglwys
flaenorol. Ar dŵr yr
eglwys, gwelwch rai 
gargoiliau hynod o hyll.
Mae ffenestr ddwyreiniol yr eglwys yn darlunio
Crist yn achub Pedr o’r Môr, Crist yn achub y
wraig gyda diferlif gwaed, a Tomos yr Amheuwr.
Crair mwyaf nodedig yr eglwys yw cist dderw
gyda cherfiadau yn portreadu’r Dioddefaint.

I barhau ar hyd Taith Gerdded Gylchol Pen-y-
bont ar Ogwr, croeswch y ffordd ac ewch yn syth
ymlaen ar hyd llwybr troed cyhoeddus sy’n
rhedeg ar hyd y llwybr.  Cofiwch fod gwartheg a
defaid yn y rhan fwyaf o’r caeau ar hyd y llwybr
o’r fan hon i Fferm Coed-y-Mwstwr Uchaf.
Gallwch fod o help drwy roi gwybod i’r ffermwr
am unrhyw gŵn sy’n rhydd neu broblemau eraill
sy’n effeithio ar ei anifeiliaid. Ewch drwy giât y
cae a pharhewch i gerdded ar hyd y llwybr dros
gamfa bren wrth ochr grid gwartheg i fan 
ychydig cyn bod y llwybr mynediad  yn arwain i
fyny i Fferm Giblet. Dilynwch y llwybr ar y llaw
dde fel y caiff ei nodi gan y postyn cyfeirbwynt,
a pharhewch i ddilyn y llwybr gyda’r ffens a’r
gwrych ar y llaw dde i chi.

Cerddwch drwy’r cae mawr cyntaf hwn i’r fan
lle y cyrhaeddwch giât cae arall, ewch drwy giât
y cae ac yn syth ymlaen, tuag at fan goediog.
Dilynwch y llwybr sydd wedi ei nodi’n glir drwy’r
fan goediog lle y gwelwch gamfa yn y gwrych ar
y llaw chwith. Ewch dros y gamfa a dilynwch
gyfeiriad y saeth gyfeirbwynt ar draws y cae gan
fynd i gyfeiriad giât fochyn fetel. Ewch drwy’r
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giât fochyn ac yna dilynwch y llwybr mynediad
sy’n arwain i Hendre Road.

Yn y gyffordd gyda Hendre Road, trowch i’r
chwith a cherddwch ar hyd y ffordd. Efallai y
byddwch yn sylwi ar byst cyfeirbwyntio pren 
sydd â logo Taith Gerdded Gylchol Pen-y-bont ar
Ogwr a disgiau cyfeirbwyntio arnynt. Parhewch i
gerdded ar hyd Hendre Road nes y deuwch at
groesffordd a chymerwch y ffordd ar y llaw dde.
Bydd eiddo a elwir yn Fferm Hendre ar y llaw
dde i chi. Parhewch i gerdded ar hyd y briffordd
hyd at fan lle y gwelwch arwydd llwybr 
troed cyhoeddus a phostyn ar y llaw chwith i chi.

Mae giât cae yn y fan hon, ac ewch drwy’r giât
cae a pharhewch i gerdded gyda’r gwrych ar 
y llaw chwith i chi. Byddwch yn cerdded i 
lawr rhiw i fan lle mae’r cae’n culhau’n 
sylweddol, ac yn y fan hon, dewch at giât cae
arall, ewch drwy giât y cae a cherddwch i 
gyfeiriad gwaelod arglawdd y draffordd lle y
gwelwch gamfa bren ar ffin y cae nesaf yng
nghornel chwith y cae. Ewch dros y gamfa a chan
gadw’r ffens yn agos i chi ar y llaw chwith 
dilynwch lwybr ochr y cae i fyny ychydig o riw.
Parhewch i gerdded drwy’r cae hwn am ychydig
nes y gwelwch ffin wrychog yn syth o’ch blaen
gyda chamfa yn y gornel chwith.

Dewis: gallwch barhau yn syth ymlaen yn y fan
hon dros y gamfa ar y llwybr troed hwn drwy’r 
isffordd o dan Draffordd yr M4, ac yna ar draws
caeau chwarae ar hyd Woodland Avenue i’r 
gyffordd gyda Hendre Road. Trowch i’r dde a
pharhewch i gerdded ar hyd Hendre Road dros y
groesfan reilffordd ac rydych wedi cyrraedd Tref
Pencoed lle y mae’r holl gyfleusterau y bydd eu
hangen arnoch. O’r caeau chwarae gallwch hefyd
gyrraedd Taith Gerdded Hir Yr Awyr i’r Môr drwy
gerdded ar hyd Llwyn Gwern ac yna i’r dde ar
Hendre Road ac i’r chwith ar hyd Heol
Wastadwaun am 560 metr. Yna dilyn y llwybr
troed gydag arwyddbost ar y llaw dde gan barhau
ar hyd y llwybr troed nes y dewch i frig y grib ar
Gomin Hirwaun lle y gallwch ddilyn llwybr yr
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Pellter: 32KM (20 milltir)

Awyr i’r Môr dros y Bwlch i’r gogledd neu’r Awyr
i’r Môr drwy’r Fro tua’r de.

I aros ar Daith Gerdded Gylchol Pen-y-bont ar
Ogwr peidiwch â mynd dros y gamfa hon ond
trowch yn gyflym i’r dde gan gadw’r gwrych ar y
chwith i chi a chan gerdded i gyfeiriad ffin 
goediog. Yn y fan hon, ewch dros
gamfa bren arall drwy ganol y cae gan
gerdded i gyfeiriad man goediog
fawr. Wrth i chi gyrraedd y fan 
goediog, gwelwch gamfa bren arall.
Ewch dros y gamfa a dilynwch y
llwybr drwy’r fan goediog nes y
cyrhaeddwch gamfa bren arall. Ewch
dros y gamfa bren gan gerdded i’r
cyfeiriad a gaiff ei nodi gan y saeth
gyfeirbwynt. 

Yn y fan hon, dylech fod yn
cerdded i gyfeiriad Fferm Coed-y-
Mwstwr Uchaf. Mae’r llwybr troed yn rhedeg ar
hyd llwybr mynediad drwy giât cae fetel, a
pharhewch i gerdded yn syth ymlaen ar hyd y
llwybr mynediad. Bydd y fferm ar eich llaw
chwith erbyn hyn. Dilynwch y llwybr mynediad
am oddeutu 220 metr drwy giât cae arall, ac o’r
fan hon byddwch yn edrych dros Langrallo.
Parhewch ar hyd y llwybr hwn gan fynd heibio
dau eiddo ar y llaw dde ac yn y pen draw 
byddwch yn cyrraedd pwynt ar lwybr mynediad
preifat sy’n arwain at Westy Coed-y-Mwstwr.
Wrth y gyffordd gyda’r ffordd hon, trowch i’r
chwith i ddilyn y ffordd i lawr y rhiw am 
oddeutu 160 metr nes y byddwch yn cyrraedd
man ar y llaw chwith lle y bydd llwybr troed
cyhoeddus gyda chyfeirbwyntiau a gwelwch giât
fochyn fetel yn y ffens.

Ewch drwy’r giât a cherddwch ar law chwith y
grîn golff ac i lawr rhiw i’r gornel gyferbyn yn y
cae. Byddwch yn cyrraedd agoriad yn y gwrych,
ewch drwy’r bwlch yn y gwrych a dilynwch y
llwybr rhwng dau dŷ gwair bach.  Ewch yn syth
ymlaen drwy 2 giât cae, gan ddilyn y llwybr
mynediad ac yna ewch drwy’r giât fochyn sydd ar

bwys eiddo a elwir yn Coed-y-Mwstwr Isaf.
Ewch yn syth ymlaen o’r giât fochyn gan groesi

ffordd glir ar y cwrs golff.  Gochelwch rhag y peli
golff. O fewn y ffin nesaf gwelwch weddillion
hen giât fochyn a dau arwydd llwybr troed
cyhoeddus. Dilynwch gyfeiriad yr arwydd, gan
gadw at y llwybr sydd â chyfeirbwyntiau.
Byddwch yn croesi ffordd glir arall tuag at hen
wrych a dylech gadw hwn ar y llaw dde, ger man
tïo. Os edrychwch yn syth ymlaen o’r fan hon,
gwelwch fwlch yn y tyfiant sy’n arwain at y
rheilffordd, cerddwch drwy’r bwlch hwn nes y
cyrhaeddwch giât fochyn lle y byddwch yn 
croesi’r brif linell reilffordd o Abertawe i
Paddington. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn
aros, edrych a gwrando a gochelwch rhag drenau
gan eu bod yn teithio’n gyflym iawn ar hyd y rhan
hon o’r rheilffordd. Cerddwch dros y rhodfa bren
ar draws y rheilffordd a thrwy giât fochyn arall
lle y byddwch yn troi i’r dde ac yn dilyn llwybr
troed sydd â ffin ar y ddwy ochr ac sy’n rhedeg
gyfochrog ag Ysgol Iau Llangrallo.

Pan ddewch i ben draw’r llwybr hwn byddwch
ar stryd o’r enw Meadow Close, trowch i’r dde a
dilynwch y palmant ar Meadow Close.

Dewis: Os hoffech gerdded Taith Gerdded
Gylchol Nant Bryn-Glas parhewch i gerdded ar
hyd Meadow Close nes y cyrhaeddwch rif 15.
Cerddwch rhwng y tai a thros y rheilffordd a
dilynwch y ffordd i’r gyffordd yn Shelf, trowch i’r
chwith i lawr y rhiw a dilynwch y llwybr troed
cyhoeddus ar y llaw dde ychydig cyn y nant.

I barhau ar Daith Gerdded Gylchol Pen-y-bont
ar Ogwr, cymerwch y troad cyntaf ar y chwith yn
Meadow Close a pharhewch i gerdded ar hyd y
llwybr troed lle y gwelwch gyfeirbwyntiau ar y
goleuadau. Parhewch nes y cyrhaeddwch 
gyffordd, gyda’r Brif Ffordd.  Rydych wedi
cyrraedd pen eich taith, sef pentref Llangrallo.

Mae gan bentref Llangrallo (5) blwch ffôn
cyhoeddus, Swyddfa Bost, siop y pentref/ garej a
thafarndai’r Prince of Wales a’r White Horse.
Mae’n debyg bod y pentref yn fwyaf adnabyddus

am y Parchedig Thomas Richards, sef curad
Llangrallo am dros 40 mlynedd a oedd yn gyfrifol
am lunio geiriadur Cymraeg i Saesneg a gyhoeddwyd
gyntaf ym 1753. Mae Beddfaen Thomas Richards
(6) yn Gofeb Restredig Gradd 2 ac i’w gweld ym
mynwent Crallo Sant.

Adeiladwyd Eglwys Crallo Sant (7) ar ddiwedd y
13eg Ganrif ac mae yng nghanol y pentref. Mae’n
Adeilad Rhestredig Gradd 1 fel adeilad o ansawdd
pensaernïol eithriadol.Yn ogystal â beddfaen
Thomas Richards, mae’r fynwent yn cynnwys
grŵp o 3 chistfedd (8) wedi eu lleoli ger porth
deheuol yr eglwys. Mae’r rhain i gyd yn Gofebau
Rhestredig Gradd 2 a cheir Croes Fynwent
Ganoloesol Restredig Gradd 2*.

O’r fan hon gallwch:

• Dilyn eich llwybr yn ôl i Sarn

• Parhau ar y rhan nesaf o Daith Gerdded 
Gylchol Pen-y-bont ar Ogwr (gweler daflen 3)

• Dal bws i Ben-y-bont ar Ogwr neu i Bencoed

• Defnyddio’r cyfleusterau ym mhentref 
Llangrallo

CYNGOR 
CEFN GWLAD

CYMRU

COUNTYSIDE
COUNCIL

FOR WALES

Diolch i’r canlynol am helpu naill ai i baratoi’r daith a’r 
testun neu am noddi’r daflen:

10km (6 milltir) 3 awr 

Taflen 2

Gwybodaeth a Chyngor

Mae’n hawdd dilyn y llwybr er y gall fod yn
wlyb mewn mannau. Cofiwch wisgo dillad priodol
ac esgidiau da ac ewch â bwyd a diod gyda chi.
Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad a phan fyddwch
yn cerdded ar y ffyrdd cerddwch ar yr ochr dde a
defnyddiwch ymyl y ffyrdd pryd bynnag y bo’n
bosibl.

Dylai fod yn hawdd i chi ddilyn y daith drwy
ddefnyddio’r map a’r cyfarwyddiadau yn y daflen
hon. Pan fyddwch yn cerdded ar y daith ceisiwch
edrych am logo Taith Gerdded Gylchol Pen-y-bont
ar Ogwr a leolir ar gamfeydd, giatiau a physt ar
hyd y llwybr. Bydd cyfeirbwyntiau ar ffurf saethau
melyn yn dweud wrthych i ba gyfeiriad y dylech
gerdded unwaith y byddwch ar lwybr cyhoeddus.
Rydym hefyd yn eich argymell i ddefnyddio Map
Arolwg Ordnans Explorer Rhif 151 Caerdydd a
Phen-y-bont ar Ogwr.

I gael rhagor o wybodaeth am y daith
gerdded hon neu os ydych am roi sylwadau neu
gynnig awgrymiadau neu i nodi unrhyw 
broblemau ymarferol ar unrhyw un o’r
llwybrau, cysylltwch â’r Adran Hawliau
Tramwy, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a
Gwasanaethau Cynllunio, Tŷ Morien, Stryd
Bennett, Stad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar
Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SH  (ffôn
01656 642537 neu 01656 642516).

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae nifer o lwybrau bws sy’n cysylltu â’r rhan
hon o Daith Gerdded Gylchol Pen-y-bont ar Ogwr.
Os ydych am fynd i Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr
o Bentref Sarn mae 6 gwasanaeth rheolaidd sy’n
cymryd rhwng 11 a 20 munud, 7 diwrnod yr wythnos.
Bydd yr holl fysys o Sarn i Ben-y-bont ar Ogwr yn
mynd drwy Allfa McArthur Glen.  Fel arall, 
gallwch fynd ar y trên o Orsaf Sarn i Ben-y-bont
ar Ogwr a Chaerdydd.  Mae’r trenau yn rhedeg
bob awr rhwng 8am a 8pm o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn ac mae’n cymryd 8 munud i gyrraedd 
Pen-y-bont ar Ogwr.

6 7 8

9 10

Mae gan bentref Llangrallo 3 gwasanaeth bws 
rheolaidd sy’n gadael y Brif Ffordd (rhifau 44, 62 a
244).  Mae’r gwasanaeth yn rhedeg bob 15 munud,
yn ystod y dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac yn 
teithio i Ben-y-bont ar Ogwr drwy Fracla sy’n daith
12 munud.

Mae gwasanaethau bysys Pencoed yn gadael y
Gofeb Ryfel yng nghanol y dref.  Ceir 3 gwasanaeth
bws mynych i Ben-y-bont ar Ogwr, sy’n gadael bob
15 munud, yn ystod y dydd, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn.  Mae’n daith 16 munud gan deithio drwy
Langrallo a Bracla.  Gwasanaethau i Ben-y-bont ar
Ogwr – 44, 62 a 244.  Mae trenau o Bencoed i Ben-y-
bont ar Ogwr a Chaerdydd yn rhedeg bob awr rhwng
8am a 8pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac mae’r
daith i Ben-y-bont ar Ogwr yn cymryd 7 munud.

Am ragor o wybodaeth am amseroedd a rhifau
bysys ffoniwch Adran Drafnidiaeth Gyhoeddus
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr ar
01656 642559 neu linell Ymholiadau Bysys
Cenedlaethol ar 0870 6082608.  Gallwch gael 
gwybodaeth am amseroedd trenau drwy ffonio
Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457
484950.

Parcio Ceir

Mae camerâu teledu cylch cyfyng yn monitro
maes Parcio a Theithio Sarn.

Llety

Er mwyn trefnu llety neu os hoffech wybodaeth
am lety cysylltwch ag un o Ganolfannau Croeso
Arfordir Treftadaeth.  Lleolir y rhain yn Allfa
Manwerthu McArthur Glen oddi ar Gyffordd 36 yr M4
(ffôn 01656 654906) ac yn John Street, Porthcawl
(ffôn 01656 786639).

Os hoffech ragor o wybodaeth gyffredinol
ynglŷn ag ardal Pen-y-bont ar Ogwr cysylltwch
â ni drwy e-bost yn tourism@bridgend.gov.uk. 

Fel arall, gallwch ymweld â’n gwefan yn

www.bridgend.gov.uk
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