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CROESO I SIR PEN-Y-BONT AR OGWR
Crwydrwch ymhlith rhai o dwyni tywod talaf Ewrop

Syrffiwch rai o donnau gorau’r DU

Tyrchwch yn ddwfn i hanes rhyfeddol Cymru

Chwaraewch rownd o golff o safon fyd-eang, ond sydd eto’n agos-atoch

Hyn i gyd i gefndir trawiadol Llwybr Arfordir Cymru gyfan

Y man delfrydol ar gyfer gwyliau teuluol llawn hwyl
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“ BETH ALLAI FOD YN FWY PERFFAITH, DYMA FY NIWRNOD PERFFAITH YM MHEN-Y-BONT AR OGWR, RYDW I ADREF AC WRTH FY MODD.”    David Emanuel

Ewch ar Daith i Ddarganfod rhan o Gymru 
efallai nad ydych yn gwybod rhyw lawer amdani. 
Mae’n hawdd ei chyrraedd gan fod Sir Pen-
y-bont ar Ogwr rhwng Caerdydd, Abertawe 

a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
Mae’r ardal hon yn rhan o Arfordir Treftadaeth 

Morgannwg hefyd – sef ardal o glogwyni, cildraethau, twyni tywod 
a milltiroedd o draethau tywodlyd syfrdanol. Bydd y llyfryn hwn 
yn eich helpu i ddarganfod pethau i’w GWNEUD, lleoedd i AROS 
ynddynt a digwyddiadau i’w GWELD yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

  www.bridgendbites.com 

  PigionPenybont       @PigionPenybont

Marchogaeth yng Nghastell Ogwr 
#diwrnodperffaith Pen-y-bont ar Ogwr



ANTURIAETHAU 

CYFEILLGAR I 

DEULUOEDD 
PENIGAMP:
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Dringwch y ‘Big 
Dipper’, anferthol, 
sef un o dwyni tywod 
talaf Ewrop. Teimlwch 
y rhuthr wrth i chi lithro 
i’r gwaelod! 

Neidiwch ar draws 
gerrig sarn yng nghysgod 
Castell helaeth Ogwr 
cyn crwydro drwy’r 
adfeilion hynafol.

Chwiliwch am 
geidwaid rhyfeddol 
Sir Pen-y-bont ar 
Ogwr. Dewch â nhw’n 
fyw gyda cherddi a 
fideos gan ddefnyddio 
Ap Dare to Discover. 
O dwyni anferthol 
Merthyr Mawr i 
ddyffrynnoedd  
garw Cymru.  
Allwch chi ddod  
o hyd i’r 14?

Archwiliwch draethau 
euraidd Rest Bay, 
sy’n noddfa i syrffio, 
corff-fyrddio a 
chwaraeon dŵr di-ri 
eraill. Dim ond un o 
7 traeth tywodlyd 
prydferth.

Beiciwch drwy 
ddyffrynnoedd garw 
wrth i chi ymdroelli o’r 
copaon i’r traeth ar 
gefn beic mynydd.

‘ ANTUR DEULUOL    

CHWEDLONOL’
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NÔL I FYD 
NATUR
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Deffrowch Geidwaid Bryngarw 

Ym Mlwyddyn yr Arwyr eleni, cerddwch ymhlith yr arwyr sy’n byw ym 

Mryngarw. Gwarcheidwaid mytholegol sy’n diogelu’r parc yw Ceidwaid 

Bryngarw. Ewch ar gyrch rhyngweithiol gyda Thalismon Sêr hudol i ddod 

â’r Ceidwaid yn fyw a gwrando ar eu straeon. Os deffrowch bob un ohonyn 

nhw, gallwch fod yn Geidwad y Stori eich hun! Cynigia Parc Gwledig Bryngarw 

dros 113 erw o barcdir amrywiol gyda phopeth o goetiroedd brodorol i erddi 

ffurfiol a llynnoedd addurnol i ardal chwarae hoffus iawn i blant. Mae Tŷ 

Bryngarw, sy’n lleoliad hardd i briodasau, yn ogystal â chanolfan i ymwelwyr a 

chaffi ar y safle hefyd.

Dewch i gyfarfod â bywyd gwyllt Gwarchodfa Natur Parc Slip  

Darganfyddwch y creaduriaid sy’n preswylio yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip. 

Gyda 300 erw o gynefinoedd amrywiol, rydych chi’n siŵr o ganfod rhywbeth 

sy’n cropian, yn hedfan, yn nofio neu’n prowlan. Mae digon o lwybrau ar y 

warchodfa, sy’n rhoi nifer o ddewisiadau i chi am ardaloedd i’w harchwilio. 

Beth am fynd am grwydr hamddenol a gorffen eich taith gerdded  

gyda the prynhawn yn siop goffi’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.

Archwiliwch Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig  

Gwarchodfa Natur Cynffig yw un o safleoedd cadwraeth bywyd gwyllt 

pwysicaf y DU ac mae’n lle gwych i gerddwyr, gwylwyr adar, ffotograffwyr a 

theuluoedd ei archwilio. Wrth i chi archwilio, chwiliwch am Geidwad y Twyni. 

Er mwyn cael gwybod mwy am ei stori, a’r planhigion a’r bywyd gwyllt mae’n 

eu diogelu, lawrlwythwch Ap Dare to Discover.
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MEWN PRYNHAWN:
Ogwr a Merthyr Mawr  
(9km / 3 awr) Taith gerdded gron 
sy’n dechrau yng ngorsaf drenau 
Pen-y-bont ar Ogwr. Mwynhewch 
weld y bythynnod to gwellt a 
dolydd pentref Merthyr Mawr 
cyn croesi’r cerrig sarn eiconig i 
adfeilion dramatig Castell Ogwr.

Cwm Garw (11km / 4 awr)

Profwch ehangder coediog y 
gorllewin ac eangderau agored 
y dwyrain trwy ddilyn dwy ochr 
y cwm. Cynigia’r llwybr dramatig 

gyfuniad o lwybrau 
troed a llwybrau 
marchogion.

Mae’n cynnwys 11½ milltir o dwyni dramatig, traethau arobryn, cestyll 

deniadol a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Wrth gwrs, rydych chi’n rhydd i grwydro fel y mynnwch, ond os hoffech 

gael help llaw, mae ein hap Dare to Discover yn awgrymu 14 taith gerdded 

gyda digon o awgrymiadau ar beth i wneud a’i weld ar hyd pob un.

CERDDWCH FFORDD HYN
Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i ddim ond 11½  

milltir o Lwybr Arfordir Cymru sy’n 870 milltir o hyd, 

ond, bachan, rydym yn gwneud y mwyaf ohono!  



Bridgend Golf - Maes ymarfer golff cyfeillgar i deuluoedd a chwrs golff 9 twll gyda siop 
goffi ac ardal eistedd agored i bawb. TFB @bridgendgolf 

Coed-y-Mwstwr - Cwrs Parcdir llawn golygfeydd sy’n edrych dros Fro Morgannwg ac sydd 
wedi gefeillio gyda gwesty moethus o’r un enw. coed-y-mwstwr.com 

Maesteg - Cewch groeso golff cynnes yn uchel yng Nghymoedd garw Cymru gyda 
golygfeydd aruthrol. maesteg-golf.com 

Y Pîl a Chynffig - cwrs sydd wedi’i dorri’n ddramatig i mewn i’r twyni godidog sy’n creu 
llinell ar hyd arfordir Porthcawl. Mae wedi’i gydnabod yn sgil gwobr Clwb Golff y Flwyddyn 
Undeb Golff Cymru wrth iddynt baratoi chwaraewyr i gymhwyso am gystadleuaeth y Seniors 
British Open yn y Royal Porthcawl.

Mae’r Dormy House yn eiddo hunangynhwysol ar dir y Clwb Golff. Mae hyn yn eich galluogi i 
ymdrwytho’n llwyr mewn golff ar faes golff.  Pandkgolfclub.co.uk

Royal Porthcawl - Dyma un o gyrsiau maes golff gorau Ewrop a groesawodd y Senior 
Open yn 2014 ac a fydd yn ei groesawu eto yn 2017. Cynigia’r Dormy ar y safle lety i 
ddeuddeg a chan fod y Clwb mor agos at farc y llanw mawr, mae’r llanw o 40 troedfedd yn 
golygu bod yr olygfa’n ysblennydd ac yn newid drwy’r amser.  Royalporthcawl.com

The Grove -Mae cwrs parcdir Porthcawl yn her wych i golffwyr o bob oedran a gallu.  
Grovegolf.com

“DYMA UN O EMAU GOLFF CUDD  
Y DEYRNAS UNEDIG” 

Sky Sports
10    Dare to Discover bridgendbites.com    11

‘AMSER GYRRU’
Darganfyddwch em golffio cudd y DU. Pum cwrs,  

un lleoliad golffio anhygoel, agos-atoch.  

Dilynwch olion traed Tom Watson, Bernhard Langer,  

Colin Montgomerie a mawrion di-ri eraill y byd golff.

Cynlluniwch eich taith 
golff eich hun, ewch i 
bridgendbites.com

@Getty Images



HWYL Y TRAETH
Wyddoch chi ein bod ni’n gartref i rai o’r traethau syrffio agosaf at Lundain, 
gyda thonnau cyson gydol y flwyddyn.

Traeth Rest Bay yw’r man mwyaf poblogaidd – mae syrffwyr o bob oedran 
a gallu’n rhannu’r tonnau gyda barcud-fyrddwyr, padlfyrddwyr a hwylwyr 
ceufadu brwd.  
Mae Bae Trecco yn ddewis poblogaidd arall, sy’n gwneud y mwyaf o’r 
ymchwydd yn y tonnau sy’n rholio i mewn o Fôr Iwerydd.

Os ydych yn edrych i reidio tonnau Cymru  
am y tro cyntaf, bydd ein hyfforddwyr  
lleol yn eich dysgu i ‘hongian y deg’  
mewn dim o dro!

Mae’ch traethau’n aros...
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Traeth y Sger     C  } (yng Nghynffig)

Dyma draeth tywodlyd anghysbell, tywodlyd 
a heb ei ddifetha wrth gefn Gwarchodfa 
Natur Genedlaethol Cynffig, sy’n em cudd 
ymhlith traethau’r ardal. Mae’n wych ar 
gyfer: natur. Mae Traeth y Sger yn gartref i’r 
tegeirian gwyllt, pryfed a bywyd gwyllt. 

Pink Bay     C  
Traeth tywod a cherigos tawelach gyda 
chreigiau a chanddynt effaith marmor pinc 
deniadol - ac felly’r enw Pink Bay. Gallwch 
gerdded yma o Rest Bay. Mae’n wych ar gyfer: 
pobl sydd am hamddena a gadael y cyfan.

Rest Bay     }  {=  W  C      z
Ceir yma dywod euraidd sy’n ein tywys at 
draethlin greigiog gydag erwau o dir comin  
y tu cefn iddo. Mae’n wych ar gyfer: chwaraeon 
dŵr, yn enwedig syrffio. Fe welwch chi hefyd 
ddigon o le i dorheulo ac ymlacio.

Sandy Bay     }  {=  W  C  
Bae tywodlyd gwastad prydferth sy’n cael ei 
gysgodi gan farina Porthcawl. Mae’n wych ar 
gyfer torheulo, cestyll tywod, reidiau ar gefn 
asyn, a Pharc Diddanu Traeth Coney. Mae 
canol tref a phromenâd Porthcawl gerllaw 
hefyd.

Bae Trecco     }  {=  W  C      z
Mae’r traeth tywodlyd a chreigiog cysgodol 
iawn hwn yn agos at gyfleusterau gwych i’r 
teulu. Mae’n wych ar gyfer: teuluoedd, gan ei 
fod mor agos at Barc Gwyliau Bae Trecco, 
sydd ar agor i’r cyhoedd hefyd.

Bae Newton     }  W  C  
Bae tywodlyd cysgodol hyfryd sy’n ymestyn 
yr holl ffordd o gwmpas i Aberogwr. Mae’n 
wych ar gyfer: Cŵn! Mae ganddynt hawl i 
fynd ar y traeth ar hyd y flwyddyn ac mae 
caffi Beachcombers yn caniatáu cŵn tu allan 
a byddant hyd yn oed yn rhoi dŵr i’ch ci.

Allwedd:
} Maes Parcio
{= Toiledau
W Byrbrydau ar gael
C  Croeso i gŵn 

drwy’r flwyddyn

C  Gwaherddir cŵn rhwng  
1 Mai a 30 Medi

  Achubwyr bywydau ar ddyletswydd  
(yn ystod tymor yr haf yn unig)

 Traeth baner las
z  Cyfleusterau ar gael i’r anabl  

(gellir mynd i mewn i’r toiledau  
gydag allwedd RADAR)

“DYLAI SîN SYRFFIO DI-LOL 
PORTHCAWL FOD YN ESIAMPL  

I’R BYD SYRFFIO” 
The Independent
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Blaengarw - Ewch i weld Neuadd Gweithwyr 
hanesyddol Blaengarw a darganfod tarddiad yr 
emyn Cymraeg enwog ‘Calon Lân’. Cerddwch 
ar hyd un o’r nifer fawr o lwybrau llawn 
golygfeydd neu rhowch gynnig ar y llwybrau 
beicio mynydd yn yr ardal.

Coety - Camwch yn ôl mewn amser yng 
Nghastell Coety, a lwyddodd i wrthsefyll cael ei 
ddymchwel gan Owain Glyndŵr ym 1404.

Cynffig - Mae’r pentref hwn yn gyfoethog 
o ran hanes Canoloesol a Rhufeinig. Mae 
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yma 
hefyd, sy’n un o’r cynefinoedd bywyd gwyllt 
hyfrytaf yng Nghymru, yn ogystal â thafarn 
hanesyddol y Prince of Wales. 

Llangeinwyr - Pentref bach ag iddo lawer o 
hanes. Dyma ble ganed yr athronydd o’r 18fed 
ganrif, Richard Price, y cafodd ei weithiau 
llenyddol eu hymgorffori yng Nghyfansoddiad 
Unol Daleithiau America. 

Llangynwyd - Darganfyddwch Yr Hen Dŷ, sef 
y dafarn hynaf yn Ne Cymru yn ôl pob sôn. Mae’r 
pentref pen bryn prydferth hwn yn lle cyfoethog 
o ran hanes Cymru – mae cariadon trychinebus 
chwedl leol ‘Y Ferch o Gefn Ydfa’ wedi eu 
claddu ym mynwent eglwys Llangynwyd.

Merthyr Mawr - Mae un hanner o’r pentref 
yn cynnwys bythynnod to gwellt a’r hanner 
arall yn cynnwys twyni tywod enfawr a 
chynefinoedd bywyd gwyllt rhyfeddol. Mae 
Castell Tregantllo, plasty caerog o’r 15fed ganrif 
wedi’i leoli ar ymyl twyni Tywyn Merthyr Mawr, 
sy’n debyg i’r Sahara.  

Newton - Roedd y pentref yn borthladd 
ffyniannus ar un adeg yn ystod yr 17eg ganrif, 
sef yr unig harbwr ar y forlin gyfan rhwng 
Aberddawan a Llansawel. Ewch i weld yr eglwys 
galchfaen urddasol a ffynnon ‘hudol’ Sant Ioan.

Lleoedd chwedlonol

Pen-y-bont ar Ogwr

I gael golygfeydd gwych o’r dref, 
dringwch Allt Castell Newydd, 
heibio St John’s House, i’r Castell. 
Castell Normanaidd ydoedd yn y 
lle cyntaf ond ymddengys bod y 
safle wedi’i atgyfnerthu gan Harri 
II yn y 1180au. Mae St John’s 
House yn adeilad wedi’i gadw’n 
eithriadol o dda o’r oesoedd 
canol yn ardal Castell Newydd 
hanesyddol Pen-y-bont ar Ogwr.

Maesteg

Ar flaen Cwm Llynfi gyda 
golygfeydd o’r mynyddoedd o’i 
chwmpas, tyfodd tref Maesteg i 
fyny yn y Chwyldro Diwydiannol, 
gan allforio’i chynnyrch yn y lle 
cyntaf trwy reilffordd cerbydau 
a dynnir gan geffyl a oedd yn 
mynd i Ddociau Porthcawl. Mae’r 
neuadd dref hanesyddol yn 
werth ymweld â hi, ac mae hyd 
yn oed canolfan chwaraeon y 
dref mewn adeilad gwaith haearn 
hanesyddol.

Porthcawl

Dyma dref sy’n fwyaf adnabyddus 
am ei hwyl glan môr traddodiadol 
ar draethau teuluol hyfryd, 
ond mae’n dref ag iddi hanes 
rhyfeddol hefyd.Mae Amgueddfa 
Porthcawl i’w chanfod yn Hen 
Orsaf Heddlu’r dref. Ymhlith 
y casgliadau mae hanes 
cymdeithasol, morwrol a milwrol, 
yn ogystal ag arddangosfeydd ar y 
Rhyfel Byd Cyntaf, Stori Porthcawl 
a Thrychineb Samtampa. 
www.porthcawlmuseum.com



SIOPA 
HAMDDENOL...
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Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael enw 
da ers tro am fod yn baradwys brysur i 
siopwyr – mae ei hanes fel tref farchnad yn 
dyddio’n ôl i ddechrau’r 16eg ganrif.

Heddiw, mae’r Gloch Farchnad o’r 18fed 
ganrif yn hongian o hyd yng Nghanolfan 
Siopa Rhiw, sy’n gartref nid yn unig i lawer 
o siopau’r stryd fawr, ond mae mwy na thri 
deg o stondinau yno yn gwerthu cynnyrch 
ac anrhegion lleol hefyd.

Porthcawl. Mae tref Porthcawl, sy’n 
agosach at yr arfordir, yn gartref i bob 
dim, o ddeimyntau a ffrogiau’r cynllunwyr 
i grystiau blasus. Mae’r brif ardal siopa o 
amgylch John Street, sydd o fewn tafliad 
carreg o’r Esplanade.

Maesteg. Talbot St a Commercial St 
yw’r prif strydoedd siopa yng nghanol 
tref Maesteg. Mae Maesteg, sy’n enwog 
am ei phensaernïaeth hanesyddol, yn 
cynnig marchnad dan do swynol, enwau 
adnabyddus a siop ymlusgiaid hyd yn oed!

Ychydig i’r de o Ben-y-bont ar Ogwr fe welwch Ewenny Pottery. Gall ymwelwyr y gweithdy 
wylio’r llestri’n cael eu creu a gallant edrych ar y cynhyrchion gorffenedig yn yr ystafell 
arddangos. Mae’r diwydiant crochenwaith wedi bodoli yn yr ardal ers yr oesoedd canol 
oherwydd y defnyddiau sydd ar gael yn rhwydd iddynt.

I gael profiad siopa cwbl hamddenol, ewch i Ganolfan Arddio’r Pîl neu Ganolfan Arddio 
Ewenni, heb anghofio stopio am ddanteithion yn y caffi.

Os ewch chi i gyfeiriad y gogledd i Ben-y-bont ar Ogwr, fe 
welwch ganolfan anferthol McArthur Glen Designer 
Outlet, sy’n gartref i dros 90 o frandiau’r cynllunwyr gan 
gynnwys Levi’s, Ted Baker, Calvin Klein, French Connection 
a Kurt Geiger. Ceir arlwy cystal i syrffwyr ac anturiaethwyr 
awyr agored, yn ogystal â dewis eang o gaffis, tai bwyta a 
Chanolfan Adloniant yr Odeon.



Gŵyl Elvis Porthcawl 
Bob mis Medi, mae miloedd o Elvis-garwyr yn tyrru i dref glan môr Porthcawl i ymuno 
mewn dathliad unigryw o’r Brenin. Ble arall welwch chi filoedd o wybodusion Elvis yn 
cyffroi’n lân ynghylch penwythnos i gofio am frenin Roc a Rôl? 
 www.elvies.co.uk

I weld calendr llawn o ddigwyddiadau, ewch i bridgendbites.com/events

Lleoliadau
Mae Pafiliwn y Grand ar lan môr Porthcawl. Adeilad rhestredig Gradd II hardd yw hwn 
sy’n cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol. Cynigia’r 
pafiliwn rywbeth at ddant pawb – gyda golygfa hardd i gydfynd ag ef! 

www.grandpavilion.co.uk

Mae Neuadd y Dref Maesteg yn adeilad rhestredig Gradd 
II urddasol sydd wedi’i leoli yng nghalon y dref. Cyflwyna 

raglen gymysg o ddigwyddiadau proffesiynol a chymunedol 
gan gynnwys digwyddiadau i blant, sinema cymunedol, 

cerddoriaeth a theatr fyw. www.maestegtownhall.com
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DIGWYDDIADAU!
Hoffwn feddwl ein bod ni wedi gwneud enw i ni’n hunain 

trwy gynnal calendr o ddigwyddiadau rydych chi’n 

annhebygol o’u canfod yn unrhyw le arall. O Elvis i’r Cwlwm 

Celtaidd a Charnifal Porthcawl i Nofio ar Ddydd Nadolig, 

mentrwch ddarganfod ein gwyliau a’n digwyddiadau.
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bynciau modern, mae gennym rywbeth at ddant pawb. Ewch i 

www.bridgendbites.com/staying i gael y rhestrau’n llawn.

O fythynnod clyd i wersylla hynod a gwestai moethus i dai

Dyma fl as o’r llety a gynigir yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 

Miners Cottage
Mae Miners Cottage, a oedd yn rhan 
o Ystâd Margam ar un tro ac sydd 
wedi bod yn y teulu ers bron i 200 o 
flynyddoedd, wedi’i adfer yn gariadus i 
safon uchel iawn. Mae mewn safle uchel 
sy’n edrych dros Gwm a mynyddoedd 
Margam, gyda golygfeydd ar draws Bae 
Abertawe.

Carafán Romani Tŷ Gwynneth
Mae carafán Romani Tŷ Gwynneth yn 
glyd ar gyfer cwpl. Gan fod yn agos at 
natur, gwyliwch yr haul yn machlud, 
gwrandewch ar synau natur a gadewch y 
byd am ennyd...

Our Welsh Caravan and Camping
Gwersyll heddychlon gyda chyfleusterau o 
safon yng Nghymoedd De Cymru ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’n swatio wrth 
ymyl yr afon ar fferm ddefaid gwaith gyda 
choed brodorol o’i amgylch.

Gwesty Coed y Mwstwr
Gwesty 4 seren moethus gyda’i gwrs 
golff ei hun ac wedi’i amgylchynu gan 
dros 17 erw o goetir. Brolia’r plasty 
Fictoraidd hwn ystafelloedd godidog a’r 
Bwyty Eliot sydd wedi ennill dwy  
roséd yr AA.

Gwesty Olivia
Cynigia Gwely a Brecwast Tŷ Olivia 
lety arbennig a llawn steil mewn tŷ 
tref Edwardaidd unigryw newydd ei 
adnewyddu ym Mhorthcawl, 50 metr 
o bromenâd prydferth Porthcawl, ac o 
fewn tafliad carreg o’r nifer fawr o fariau 
a bwytai sydd i’w cael ar lan y môr.

Cwm Tawel Yurts
P’un a ydych yn chwilio am 
weithgareddau ac antur, neu wyliau 
ymlaciol, cynigia Cwm Tawel brofiad 
unigryw a bythgofiadwy. Mae pob iyrt 
hardd a dilys y Crwydriaid o Fongolia 
wedi’u hadnewyddu gyda chymysgedd 
eclectig o gelfi gwladaidd ac ethnig, ac 
mae ganddo ei ddec preifat ei hun gyda 
barbeciw a seddau.

Trecco Bay Holiday Park
Y ganolfan wyliau cyfeillgar i deuluoedd 
pennaf: mae canolfan y pwll dan do 
‘Splashpool’ a’r ganolfan peiriannau 
chwarae ac ardal chwarae antur, heb sôn 
am draeth y Faner Las ar eich rhiniog!

Bythynnod Fferm Tŷ Tanglwyst
Pedwar bwthyn haf clyd sydd wedi’u 
trawsnewid o’r hen adeiladau carreg ar 
fferm laeth gwaith 120 erw. Gall y plant 
helpu i fwydo’r lloi, ac mae’r coetir 25 
erw i gyfeiriad y de o’r fferm yn llawn 
llwybrau cerdded hardd.



Mae antur yn aros ar bob cornel yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, o’r 
llwybrau beicio mynydd bywiogol yn uchel yn y cymoedd gerllaw 
Blaengarw i’r tonnau sy’n ymchwyddo ac yn torri yn Rest Bay. 

Ble bydd eich antur yn mynd â chi?

Llwybrau beicio mynydd y Darren Fawr
Dau lwybr sy’n troelli trwy Gymoedd garw Cymru  - llwybr glas ‘Glengarw’ ar gyfer 
beicwyr canolradd, a llwybr du ‘Gellideg’ ar gyfer beicwyr profiadol. Mae’r ddau 
lwybr oddeutu 3km o hyd ac, o’u cyfuno, cynigiant daith 6km arbennig i herio 
beicwyr mynydd proffesiynol hyd yn oed.

Beicio o’r copa i’r traeth
Beiciwch yr holl ffordd o lwybrau beicio mynydd y Darren Fawr i draethau euraidd 
Traeth Ogwr! Dilynwch Lwybr Cymunedol Cwm Garw, yna i lawr trwy Abercynffig 
a Phen-y-bont ar Ogwr (a thamaid o ginio!) cyn cyrraedd adfeilion Castell Ogwr ac, 
yn olaf, Aberogwr – i lawr y bryn bron yr holl ffordd!

Reidiwch donnau Cymru
Fe welwch fod ein traethau’n llawn pobl heblaw am y nifer fawr o syrffwyr arferol. 
Mae’r tonnau’r un mor ddelfrydol ar gyfer hwylfyrddio, padlfyrddio, tonfyrddio a 
barcudfyrddio. Angen gwersi? Mae nifer fawr o weithredwyr chwaraeon dŵr lleol 
i’ch cynorthwyo!

Adventures Wales
O feicio cwad i lithro ar wifren sip, mae canolfan weithgareddau Adventures 
Wales yn fan delfrydol am hwyl llawn adrenalin. Boed ar dir neu ar ddŵr, cynigia’r 
hyfforddwyr arbenigol sesiynau diogel i deuluoedd, grwpiau o ffrindiau ac 
unigolion. Rhowch gynnig ar syrffio, rafftio dŵr gwyn, trin ceunentydd, cerdded 
hafnau neu ddringo creigiau.

“Efallai nad ydych yn meddwl am Sir Pen-y-
bont ar Ogwr fel un o’r lleoedd gorau i feicio 
mynydd yng Nghymru, ond mae’n wir!  
Ewch i gwm Garw ac fe welwch lwybrau 
beicio mynydd newydd sbon (a gwych!) 
Darren Fawr”  Karl Luxford
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“ Y MAN DELFRYDOL I ILDIO I’R  
RAY MEARS YNOCH”.  Rough Guides



Cyngor Bwrdeistref Sirol

County Borough Council

BridgendBites.com

Ffôn: 01656 815332 

E-bost: tourism@bridgend.gov.uk 

Gwefan: www.BridgendBites.com

  @PigionPenybont       PigionPenybont       YouTube BridgendBites

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau cywirdeb yn y llyfryn hwn, ni all y cyhoeddwyr dderbyn unrhyw 

atebolrwydd am unrhyw wallau, anghysonderau neu hepgoriadau, nac am unrhyw fater sy’n gysylltiedig â 

chyhoeddi’r wybodaeth hon neu’n deillio ohoni. Ni ellir atgynhyrchu’r llyfryn hwn yn rhannol nac yn gyflawn 

heb gael caniatâd ymlaen llaw’r cyhoeddwyr.
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