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Llwybr Arfordir Sir Benfro
Llwybr Cenedlaethol
Llwybrau Cyhoeddus
Maes Parcio
Toiledau Cyhoeddus
Safle Bws
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CYMRWCH OFAL!
• Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
• Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
• Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal dŵr
• Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
• Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
• Cofiwch gau gatiau
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Broad Haven
Teithiau Byr

Pellter: 1.6 milltir (2.6 km)

Cludiant cyhoeddus: Bws
gwasanaeth Broad Haven 311, *Pâl
Gwibio 400 (*tymhorol, galw a
teithio).

Cyfeirnod map: SM864148

Cymeriad: Arfordir, caeau ag
anifeiliaid, cwm coediog.

Dim sticlau.  Giatiau mochyn, grisiau,
llwybr cul anwastad mewn mannau.

O'r maes parcio, cymerwch y llwybr
drws nesaf i'r Hostel Ieuenctid sydd
wedi'i farcio gyda'r geiriau 'taith
goetir' (woodland walk).  Pasiwch i'r
dde i Orsaf Gwylwyr y Glannau a
dilynwch yr arwydd am y llwybr
cerdded.  Dilynwch y llwybr trwy giât
mochyn, dros bont fechan ac yn syth
ymlaen, gan ddilyn y nant, trwy ail
giât mochyn (peidiwch â chroesi'r giât
mwy o faint).  Dilynwch y llwybr, sy'n
mynd yn fwy llydan ar ôl croesi'r nant.
Ar ôl mynd i fyny'r tyle, trowch i'r
chwith wrth yr arwyddbost, ewch trwy
ddwy giât mochyn a dilynwch y llwybr
at yr heol.  Croeswch yr heol a
chymerwch y llwybr ychydig i'r chwith
ar ochr gyferbyn yr heol.  Dilynwch y
llwybr wrth ymyl y cae at lwybr yr
arfordir a throwch i'r chwith yn ôl i
Broad Haven.  Pan fydd y llwybr yn
cyrraedd heol, dilynwch y palmant,
yna'r heol i lawr.  Trowch i'r chwith i
fynedfa cerddwyr y maes parcio.


