
MERTHYR
TUDFUL

M4

Bwrw Blinder
Canolfan Gymunedol Aber-fan  
Lleolir yng nghanol y pentref. 
Ar Agor: 8am-8pm Llun-Gwen a
9am-4pm Sad a Sul.

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful 
Lleolir ym Mhentref Hamdden  
Merthyr, dim ond taith gerdded  
fer o ganol y dref.
Ar Agor: 8am-8pm Llun-Gwen a 9am-4pm Sad a Sul.

Canol Tref Merthyr   
Mae Canolfan Siopa St Tudful yn cynnig ardal fodern i Gerddwyr. 
Mae’n rhannol dan do ac yn cynnwys ystod amrywiol  o leoedd i 
fwyta ac yfed.
Amserau agor amrywiol.

Parc Manwerthu Cyfarthfa
Amryw o unedau manwerthu gan gynnwys bwytai.
Ar agor 9am-8pm Llun-Sad, 11am-4pm Sul.

Pentref Cefn Coed  
Mae maes parcio bach i’w gael ar y Stryd Fawr. Fe saif drws nesaf 
i feindwr yr Eglwys. Mae gan y pentref lefydd i fwyta ac yfed.
Ar agor ar wahanol adegau.

Y Caffi yn “Parkwood Outdoors” Dol-y-gaer 
Lle syfrdanol i aros ar gyfer unrhyw un sy’n ymweld â’r Parc 
Cenedlaethol. Gallwch hefyd brynu tiwbiau trwsio ar gyfer eich beiciau.
Open 9.30 – 5.30.

Mae digon o le parcio mewn meysydd dynodedig ledled y Fwrdeistref. 
Mae perchnogion yn parcio ar eu risg eu hunain.

Taith Taf  
Merthyr Tudful

Cangen Merthyr 14 milltir

Yn bennaf YN RHYDD O DRAFFIG

Llwybr Beicio Cenedlaethol 8

Yn addas ar gyfer:    

Llwybrau Eraill ym Merthyr Tudful
Mae gan Ferthyr ddigon o lwybrau eraill 
felly beth am roi cynnig ar un o’r rhain?

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni:
E-bost: visit@merthyr.gov.uk
Ffôn:  01685 725000
Post:   Croeso Merthyr, Cyngor Bwrdeistref  

Sirol Merthyr Tudful, Adran Dwristiaeth, 
Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, 
Merthyr Tudful CF47 8AN.

Edrych am fwy? 
visitmerthyr.co.uk/cy/

Allwedd
  Taith Taf (Llwybr 8)
   Taith Trevithick  
(Llwybr 477)

   Y Llwybr Celtaidd 
(Llwybr 4)

   Llwybr Blaenau’r 
Cymoedd (Llwybr 46)

  Trên Stêm
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Parc Taf 
Bargoed 

Mae’r Parc hwn yn meddu ar statws 
baner werdd ac mae’n cynnwys 140 
hectar o harddwch naturiol gwych a 
hafan i fywyd gwyllt. Mae yna 3.6 hectar 
o lynnoedd dilychwin sydd wedi’u ffiltro 
trwy un o welyau cyrs mwyaf Ewrop. 
Mae Parc Taf Bargoed yn ymfalchïo mewn ystod o weithgareddau sy’n 
addas ar gyfer pob gallu megis Pysgota, Cerdded, Seiclo, Marchogaeth, 
Canŵio, Caiacio a Sgrialu. Mae Warden Parc ar y safle i gynnig 
awgrymiadau ar gyfer archwilio bywyd gwyllt.

Bike Park Cymru 
Mae BikePark Cymru yn gartref 
i’r llwybrau beicio mynydd gorau 
a mwyaf amrywiol yn y DU ac 
mae’n gweddu i bob tywydd. 
Cafodd ei adeiladu gan feicwyr ar 
gyfer beicwyr ac mae’n cystadlu 
â’r gorau yn y byd. Fe’i lleolwyd mewn 
tir coediog ar ochr y cwm sy’n edrych 
dros Ferthyr Tudful. Mae’n gyrchfan 
sgïo heb yr eira – yn lle’r pîsts, ceir 
cymysgedd eang o lwybrau naturiol, rhubanau a neidiau sy’n disgyn i 
lawr y mynydd. Mae’n addas i ddechreuwyr yn ogystal â’r rhai sy’n 
feistri ar feicio i lawr mynydd.Canolfan Summit Rock UK 

Un o’r cyfleusterau dringo 
dan do mwyaf yn Ne Cymru 
gyda dros 120 o lwybrau 
dringo, waliau 18-metr o 
uchder a bargod 8m 
trawiadol. Mae yna hefyd dros 
20 o weithgareddau dan 
gyfarwyddyd felly, ewch i 
herio’ch hun yn  y system ogofâu artiffisial neu’r Cwrs Antur Awyrol. 
Rhowch gynnig ar Saethyddiaeth, Caiacio neu Sgiliau Byw yn y Gwyllt. Yn 
swatio yn nyffryn trawiadol Taf Bargoed, mae’r Ganolfan wedi’i lleoli ymhlith 
coetir, llynnoedd a bryniau, ac mae’n cynnal gweithgareddau dros y 
penwythnos ac yn ystod gwyliau. Mae’n lleoliad perffaith ar gyfer seibiant 
byr yng nghefn gwlad Cymru.

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog 
Ewch ar daith drwy 
olygfeydd dramatig i 
Bontsticill. Yno, mae’r trên yn 
stopio fel y gallwch syllu ar 
olygfeydd panoramig dros 
Gronfa Taf Fechan cyn dringo’n  
uchel i Fwlch Torpantau ym 
Mannau Brycheiniog a chopa’r 
lein wreiddiol. Mwynhewch un o 
Drenau Bach Gwych Cymru!

Castell Cyfarthfa,
Parc ac Amgueddfa

Lleolwyd Parc Cyfarthfa 
mewn 160 erw o 
barcdiroedd rhestredig 
Gradd II* ac mae’n edrych 
dros dref Merthyr Tudful 
a safle hanesyddol Gwaith 
Haearn Cyfarthfa. Mae’r 
Parc yn gefndir hardd i Gastell 
Cyfarthfa sy’n adeilad rhestredig 
Gradd I ac yn gyn-gartref i deulu 
enwog y Crawshays, ac fe’i 
cydnabyddir fel yr enghraifft orau o breswylfa’r haearnfeistri o’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg sydd wedi goroesi yn Ne Cymru. 
Gall ymwelwyr ddod o hyd i berlau cudd yn yr amgueddfa, 
ymlacio yn y gerddi synhwyraidd, cerdded ar hyd llwybrau’r coetir, 
ymweld â’r pyllau a’r Tŷ Iâ, neu fynd am reid ar y rheilffordd fach.

Parkwood Dol-y-gaer 
Mae “Parkwood Outdoors” 
Dol-y-gaer yn ganolfan 
aml-weithgaredd a 
leolwyd yng ngolygfeydd 
godidog Cronfa 
Pontsticill. Mae’n 
ymfalchïo mewn ystod o 
weithgareddau ac yn darparu’r holl 
offer angenrheidiol. Rhowch 
gynnig ar Rwyf-fyrddio, Caiacio, 
Canŵio, Hwylio, Cerdded Ceunant, 
Heicio, Dringo, Ogofa, Saethyddiaeth, ac mae yna weiren  
wib newydd sbon yno hefyd. Ar ben hynny, mae yna  
amrywiaeth o opsiynau llety ar gael am arhosiad hwyliog  
yng nghefn gwlad Cymru.

Cyflwyniad 
Mae Taith Taf (Llwybr 8 a 46 y Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol) yn 
55 milltir (88km) o hyd ac mae’n llwybr amlbwrpas i gerdded, seiclo 
a marchogaeth. Mae’n rhedeg rhwng Caerdydd (Prifddinas Cymru) yn 
y de, i dref farchnad dlos Aberhonddu yn y gogledd. Mae’r llwybr yn 
rhedeg yn syth trwy Ferthyr Tudful, a oedd unwaith yn brifddinas 
haearn y byd. Gan ddefnyddio’r hen dramffyrdd, rheilffyrdd, camlesi 
a llwybrau tynnu, gallwch fwynhau popeth sydd gan Ferthyr i’w 
gynnig ac mae darnau helaeth o’r dref wedi’u dynodi’n rhydd o draffig.
 Mae teithio i’r gogledd trwy Dref Merthyr yn mynd â chi ar draws 
Traphont ysblennydd Cefn Coed sy’n adeilad rhestredig Gradd II. 
Byddwch yn pasio trwy goetiroedd a gwarchodfeydd natur ac yn 
croesi Traphont hanesyddol Pont-sarn wrth ichi ddringo’n hamddenol 
i Gronfa Ddŵr Pontsticill ac ymlaen i Aberhonddu. Dim ond un o sawl 
llwybr sy’n rhedeg trwy’r Fwrdeistref Sirol yw Taith Taf. Felly, os 
ydych chi am gymryd amser i aros yn un o’n hatyniadau antur 
anhygoel, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu gymryd  
dim ond ennyd i ryfeddu at y golygfeydd syfrdanol - mae gan 
Ferthyr y cyfan.
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51.744968, -3.3822079
Croesfan y tu allan i’r Coleg 

ym Merthyr Tudful. 

Croeswch wrth y goleuadau 

traffig, ac yna dily
nwch y 

llwybr wrth lan yr afon ar 

eich ochr dde tuag at yr 

Orsaf Dân, gan basio dros
 

bont yr afon.

Trowch i’r dde ar ôl y s
tepiau. 

Unwaith y byddwch chi’n glir o’r 

stepiau, trowch i’r dde. Mae’r 

llwybr yn dilyn y ffordd ddeuol i 

fyny’r cwm tuag at Aber-fan.

51.6692492,-3.33260424

Taith Taf
Llwybr amlbwrpas i gerdded, 

seiclo a marchogaeth.

Yn Ffynnon Dwyn, gadewch Daith 

Taf drwy’r rhwystrau coch yn 

Ffynnon Dwyn. Trowch i’r chwith 

ar y ffordd, gan ba
rhau i’r dde o 

dan y bont. Ewch ymlaen i’r 

fforch, gan fynd i’r 
dde ac yna i’r 

chwith wrth gyrraedd y Gronfa 

Ddŵr ac ymlaen tuag at 

Bontsticill. Trowch i’r dde wrth y 

gyffordd T gan ddil
yn arwyddion 

Taith Taf tuag at Aberhonddu.

Abercynon i Fynwent y Crynwyr. Wrth i 

Daith Taf adael Aber
cynon, mae’r ffordd yn 

dilyn yr afon i fyn
y tuag at Fynwent y 

Crynwyr. Mae’r ffordd yn troi’n lôn 
ochr draw 

i’r bont afon.

51.648039, -3.3160341

Croesi’r ffordd ym Mynwent y Crynwyr. Mae’r 

llwybr yn parhau trwy Fynwent y Crynwyr 

gan basio dros y ff
ordd ac yn  parhau

 tuag at 

Ynysowen. Mae arwyneb y llwybr yn troi’n 

raean ac nid yw’n addas ar gyfer be
iciau ffordd.

51.6599868,-3.30900992

Cyffordd ar TT tuag at Fferm Pont-y-

gwaith. Ewch ar hyd y llwybr graean,  

wrth ochr y rheilffo
rdd, gan gyrraedd 

fforch, yna trowch i’r chwith gan ddilyn 

arwyddion y Daith. Ewch i lawr y bryn, sydd 

hefyd yn ffordd, a thr
os bont dwmpath 

serth. Mae’r llwybr yn troi’n stepia
u ac yn 

mynd trwy dwnnel y ffordd ddeu
ol.

51.6704672,-3.32988513

51°40’59.5”N 3°20’32.7”W5

Cyffordd ar ôl twnnel yr A470 yn Aber-fan. Mae’r llwybr 

yn mynd trwy dwnnel o dan y ffordd
 ddeuol ac yn parhau i 

lawr yr allt. Unwaith trwy’r gât feiciau goch, ewch i’r 

chwith. Mae’r llwybr yn gwastatáu ac yn mynd ymlaen yn 

syth trwy Aber-fan i Droed-y-rhiw ac yna i Abercannaid.

Croesfan ffordd yn 
Abercannaid. Mae’r 

llwybr yn parhau yn syth dros y ff
ordd ac 

yn arwain i Ferthyr Tudful.

51.7276193,-3.37121826

Ar ben y bryn y tu
 ôl i Sinema’r 

Vue ym Merthyr Tudful. Mae’r 

llwybr yn parhau y tu ôl i 

Bentref Hamdden Merthyr, gan 

basio y tu ôl i’r Ganolfan 

Hamdden a’r Clwb Bowlio.

51.6599868,-3.30900997

Pont y tu ôl i’r Ganolfan Fowlio 

ym Merthyr Tudful. Mae’r llwybr 

yn mynd o dan y bont 
ffordd ac 

yn parhau i fyny’r allt dros 
bont 

dwmpath fach wrth anelu tuag 

at Goleg Merthyr.

51.741099, -3.3776008

I fyny’r llwybr cul tuag at Eglwys Sant Ioan. 

Yno, byddwch yn cyrraedd Tait
h Taf trwy 

lwybr cul, serth ar y chwith. Mae Taith Taf yn 

parhau 5k hyd nes i chi gyr
raedd Pontsticill.

51.762098, -3.40500313

Croesfan ger yr Orsaf Dân ym Merthyr 

Tudful. Croeswch y ffordd wrth y 

goleuadau traffig. Dilynwch arwyddion Taith 

Taf yn syth ymlaen gan ddilyn yr 
afon sydd 

yn awr ar eich ochr chw
ith, hyd nes i chi 

gwrdd â chroesfan ff
ordd.

51.746786, -3.38200510

Croesfan ger bwyty’r Red Spice. 

Croeswch y briffordd gan 
ddefnyddio’r 

goleuadau traffig. Trowch i’r chwith ar 

ôl y goleuadau gan fynd heibio i 

fwthyn Joseph Parry.
 Ewch ymlaen i 

groesffordd y briff
ordd.

51.750238, -3.38643011

Croesfan y tu allan 
i Eglwys Saint y Dyddiau Diwethaf 

yng Nghyfarthfa. Wrth groesffordd y b
riffordd, 

croeswch ger y goleuadau ac ewch yn syth ymlaen i 

fyny’r allt. Cymerwch y troad cyntaf ar
 y dde a bydd y 

llwybr yn eich arwain i lawr i’r hen ffwrneisi chwyth ac 

yna fe aiff â chi i f
yny’r allt gan groesi 

Traphont Cefn.

51.750462, -3.38812612

Croesfan yng Nghefn Coed 

gyferbyn â’r maes parcio. Rydych 

chi nawr yn wynebu’r maes 

parcio yn Stryd Fawr Cefn. 

Croeswch y ffordd, ewch ymlaen 

ac yna i’r chwith i fyny’r bryn 

tuag at yr eglwys gan basio 

Canolfan Gymunedol Cefn.

51.762901, -3.40383714

51.785772, -3.36293715

TIP: Mae pob mynedfa ac allanfa wedi’u marcio â rhwystrau coch 

TIP: Byddwch yn 
gwrtais i ddefnyd-

dwyr eraill

TIP: Peidiwch â 
chymryd unrhyw beth!

Peidiwch â gadael 

unrhyw beth!

“Llesiant 
ar olwynion”


