
cysylltu...

Camwch ar y llwybr tynnu a

Am ragor o wybodaeth ewch i canalrivertrust.org.uk

Rhif elusen: 1146792

gyda’r awyr iach
Meddyliwch am eich camlesi a’ch afonydd  
a’r cloddiau o’u cwmpas fel gwarchodfa 
natur hir a throellog. Cynefin delfrydol 
i greaduriaid bach fel gwas y neidr a 
phili-palaod, adar megis glas y dorlan a 
chrëyr glas a hyd yn oed famaliaid megis 
moch daear, carlymod neu lygod y dŵr. 
Mae’n ffordd wych i fwynhau cefn gwlad 
ardderchog Prydain ar eith trothwy. Yn 
wir, mewn arolwg bywyd gwyllt diweddar 
gwelwyd dros 60 o wahanol rywogaethau,  
a hynny heb gynnwys y pysgod! 

Felly gwnewch yn siŵr eich bod 
yn cadw eich llygaid ar agor wrth 
ymlwybro drwy’r golygfeydd.

gydag amseroedd 
gwych
Os ydych am dorri ar eich trefn arferol, 
dianc rhag hwrli bwrli bywyd bob dydd 
neu ddod o hyd i le tawel i fwynhau 
tamaid o ginio, dim ond tafliad carreg 
i ffwrdd yw eich camlas leol. Gyda 
chymaint i’w wneud a’i weld, mae eich 
camlas yn ddelfrydol ar gyfer cwrdd â 
phobl gyfeillgar o’r un anian â chi neu 
dreulio amser gwerth chweil gyda’ch teulu 
a ffrindiau. Neu dewch â llyfr gyda chi a 
mwynhau ychydig amser tawel ar eich  
pen eich hun. 

Mae’r map defnyddiol y tu fewn i’r 
daflen hon yn llawn gwybodaeth am y 
gweithgareddau a’r atyniadau unigryw y 
dowch o hyd iddynt ar eich dyfrffordd leol. 
Felly os ydych yn chwilio am awyr iach a 
rhyddid, cydiwch yn y plant neu eich rhieni 
ac ewch allan ar y llwybr tynnu! 

*Codir £3 arnoch ynghyd â chost un neges ar eich cyfradd rhwydwaith safonol o ba un y bydd yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yn derbyn cyfraniad o £3, ac eithrio gan gwsmeriaid O2 lle bydd y cyfraniad a dderbynnir yn £2.96. Os derbyniwn ragor o arian nag 
sydd ei angen arnom yna caiff y cyfraniadau ychwanegol eu defnyddio ar waith tebyg. Drwy ddefnyddio’r gwasanaeth hwn rydych yn cytuno y gallwn gysylltu â chi yn y dyfodol. Os byddai’n well gennych i ni beidio atebwch ‘DECLINE i 70007’.

gyda’ch hen hen gyndeidiau
Mae ein system camlesi yn rhan hanfodol o dreftadaeth y genedl, yn dyddio’n ôl i’r Chwyldro 
Diwydiannol. Ac mae’n dal i wneud Prydain yn fawr heddiw. Mae lociau, traphontydd, twneli a 
lifftiau cychod anhygoel i gyd yn dystiolaeth i oes aur peirianneg Prydain, ac mae’r rhan fwyaf 
ohono wedi ei warchod yn wych.

Cymerwch ran, ymunwch â ni

Hyd eithaf ein gwybodaeth yn gywir pan y’i hargraffwyd

Agorwch ar gyfer eich map lleol

Mewn byd cynyddol brysur a phoblog, 
mae ein camlesi hanesyddol a’n hafonydd 
yn noddfa leol ar gyfer pobl a natur. Yr 
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yw’r 
elusen newydd yr ymddiriedwyd gofal  
2,000 milltir o ddyfrffyrdd yng Nghymru a 
Lloegr iddi.

Rhowch amser – gwirfoddolwch! 
Ydych chi awydd bod yn rhan o waith 
gwerthfawr yr Ymddiriedolaeth? Boed eich 
bod am fwrw ati gyda’ch camlas leol neu 
gymryd rôl fwy tebyg i waith swyddfa, ewch i’n 
gwefan i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal; 
ni fu gwell amser i gymryd rhan. 

Rhowch gartref i lygoden y dŵr 
gyda’ch ffôn symudol 
Rydym yn cynnal 50 o brosiectau rhyfeddol i 
helpu i ddathlu ein lansiad. Rhown addewid i 
chi y byddwn yn rhoi 100% o’ch cyfraniad yn 
uniongyrchol i’ch prosiect lleol. 

Anfonwch neges destun heddiw i gynorthwyo 
gwirfoddolwyr i gynnal a chadw 1000 metr o 

lan Camlas Llangollen lle gall bywyd  
gwyllt lleol, megis llygoden y dŵr sydd  
mewn perygl, ffynnu.

Gall neges destun gwerth £3 gennych 
chi gynorthwyo gwirfoddolwyr i atgyweirio 
glan y gamlas ac adfer cloddiau hanfodol 
ar hyd y llwybr tynnu. Bydd y clawdd hwn 
yn darparu bwyd a chysgod i rywogaethau 
bywyd gwyllt sydd dan fygythiad, megis 
llygod y dŵr - ynghyd â choridor llawn blodau 
y gall cerddwyr, rhedwyr, a phicnicwyr yn ei 
fwynhau yn y gwanwyn.

Anfonwch y neges CHESTER i 70007  
er mwyn cyfrannu eich £3 i’n prosiect  
Camlas Llangollen.*
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Ellesmere
1 The Mere 6 Ellesmere Visitor Centre
2 Blake Mere 7 Woodland Nature Reserve
3 Newton Mere 8 Colemere Country Park
4 White Mere 9 The Boat House
5 Cole Mere 10 The Red Lion Pub

Pontcysyllte Aqueduct
1 Llangollen Wharf 7 Sun Trevor
2 Jones the Boat 8 Telford Inn
3 Pontcysyllte Aqueduct 9 Chainbridge Hotel
4 Horseshoe Falls 10 Bryn Howel Hotel
5 Anglo Welsh Hire Boats
6 Chirk Marina

Chester
1 Miniature Railway 7 The Old Harkers Arms
2 Roman Amphitheatre 8 Barton Rouge
3 Chester Cathedral  9 Lock Keepers Inn
4 Dewa Experience 10 Mill Hotel and Spa
5 Chester Castle 11 Oddfellows Arms

12 Canalside Inn
13 Artichoke Café Bar Bistro

Anderton
1 Anderton Boat Lift
2 Marbury Country Park
3 Anderton Nature Park
4 Carey Country Park  
5 Anderton Boat Lift Café
6 Stanley Arms 
7 The Moorings Restaurant

2

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata y Goron, 2012, Arolwg Ordnans 100019843. Nodyn: Bydd codau post ‘Sat Nav’ yn mynd a chi i fan canolog.
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Mae’r gamlas yn ymdroelli drwy gefn gwlad gwyrdd a thoreithiog, 
gyda golygfeydd atyniadol a chyfle da i gael cip ar beth o’r  
bywyd gwyllt sy’n ymgartrefu ar y dŵr. Mae Gerddi Trentham, 
Coedardd Quinta a Gerddi Neuadd Dunham Massey i gyd yn 
werth eu gweld.

Cysylltu â natur

Mae Caer yn eich croesawu â breichiau agored: sef The Old 
Harkers Arms a’r Oddfellows Arms. Neu, os nad ydych am 
grwydro’n rhy bell o’r gamlas, allwn ni awgrymu’r Lock Keepers 
Inn neu’r Canalside Inn?

Cysylltu â phobl

Roedd Caer yn ganolfan ddiwydiannol a masnachol bwysig 
yn y ddeunawfed ganrif, gan ddefnyddio Afon Dyfrdwy. Pan 
ddechreuodd honno gasglu silt, adeiladwyd y gamlas i gadw 
safle blaenllaw’r ddinas yn fasnachol. Roedd Braich Cilgwri o 
Gaer i Ellesmere Port yn rhoi dolen drafnidiaeth a masnachu 
gyda’r Afon Merswy, Lerpwl ac, oddi yno, gyda’r byd.

Cysylltu â hanes

Camlas, Afon neu Doc Gorsaf Reilffordd Marina

Loc Tafarn, Tŷ Bwyta neu Gaffi Ardal Bicnic 

Pont Lle o Ddiddordeb Gwybodaeth

Llwybrau Tynnu Camlas Taith Gychod a Llogi Cwch Parcio

Allwedd

Chester

Traphont Ddŵr Pontcysyllte
Safle Treftadaeth Byd, 
strwythur rhestredig Gradd I 
a Heneb Restredig, yn y bôn 
cafn haearn sy’n cario dŵr ar 
bileri carreg yw Traphont Ddŵr 
Pontcysyllte.  Mae’n ysgytwol o 
ran ei maint ac fe’i cynlluniwyd 
gan Thomas Telford i gario 

Camlas Llangollen ar draws 
Afon Dyfrdwy. Peidiwch â 
cholli’r cyfle i wneud taith drosti 
gyda Jones y Cwch, neu ar 
gwch camlas yn cael ei thynnu 
gan geffyl o Lanfa Llangollen. 
Dewis arall yw cerdded ar 
draws ar y Llwybr Tynnu.

Amgueddfa Genedlaethol y 
Dyfrffyrdd
Chwaraeodd Ellesmere Port 
ran flaenllaw yn y Chwyldro 
Diwydiannol yn y Gogledd 
Orllewin. Felly mae’n lleoliad 
addas ar gyfer casgliad 
gorau’r byd o gychod cul, 
badau a thorwyr iâ. Yng 
nghanol warysau, dociau, 
stablau a thai pwmpio gallwch 

ddysgu ragor am yr arloeswyr 
a gynorthwyodd i greu’r 
rhwydwaith trafnidiaeth mawr 
cyntaf o waith dyn. 

Mewngofnodwch i 
canalrivertrust.org.uk er  
mwyn lawrlwytho tocyn 
gostyngiad gwerth 25% ar  
eich teithiau cwch.

Lifft Cwch Anderton 
Adeiladwyd y strwythur haearn 
trillawr anferth hwn, a gaiff ei 
adnabod yn aml fel Cadeirlan y 
Camlesi, i godi badau nwyddau 
50 troedfedd o’r afon i Gamlas 
Trent a Merswy uwchlaw. 
Gallwch ddarganfod sut mae’n 
gwneud hyn a dysgu am hanes 
y strwythur anhygoel hwn yn 
y Ganolfan Ymwelwyr (mis 
Mawrth hyd Noswyl Nadolig). 
O fis Ebrill hyd fis Hydref 
gallwch fynd am dro yn y lifft 
yng nghwch teithiau Edwin 

Clark. Bydd teithiau cerdded 
gydag arwyddion yn rhoi 
digon o gyfle i chi weld rhai o’r 
2,100 o wahanol anifeiliaid a 
phlanhigion a gofnodwyd yma, 
yn cynnwys mamaliaid, adar, 
gwyfynod, pili-palaod, gweision 
y neidr a 150 rhywogaeth o 
chwilod. Mewngofnodwch i 
canalrivertrust.org.uk/anderton-
voucher er mwyn lawrlwytho 
gostyngiad gwerth £5.00 ar 
eich tocyn teulu.

Caer 
Mae Camlas Undeb Swydd Amwythig yn rhedeg drwy ganol 
Caer. Oddi yma mae’n daith fer ar droed i’r hyn sydd efallai’n 
un o’r enghreifftiau cyntaf o ganolfan siopa: Rows o’r drydedd 
ganrif ar ddeg. Bydd Caer yn eich cyflwyno i olygfeydd diddorol 
megis yr amffitheatr Rufeinig. 

Mae’r dirwedd naturiol yr un mor ddeniadol â’r un a grëwyd gan 
ddyn, gyda’r ardal yn cynnig golygfeydd godidog gan ei gwneud 
yn wlad beicio ddelfrydol.

Ellesmere
Yn Ellesmere, sydd wedi ei leoli mewn man perffaith nesaf at 
The Mere - un o’r llynnoedd yng ‘Ngwlad y Llynnoedd Swydd 
Amwythig’ - yr oedd swyddfa Thomas Telford, y peiriannydd 
camlesi enwog.  Mae datblygiadau camlesi yn dal i ddigwydd 
yma, gyda marina newydd ac angorfeydd dros nos dim ond taith 
fer ar droed o ganol y dref. Os nad ydych wedi dod â’ch cwch 
eich hun, gallwch logi un i rwyfo allan ar The Mere, neu neidio ar 
gwch ager. Gallwch hefyd feicio ar hyd Camlas Llangollen mor 
bell â thraphont ddŵr gyfareddol Poncysyllte.

Sat Nav: CH1 3EQ

Sat Nav: SY12 0PA

Sat Nav: CW9 6FW

Sat Nav: LL20 7YQ

Ewch i canalriverexplorers.org.uk i lawrlwytho mapiau llwybrau i’r teulu

camlesi a’ch afonydd lleol
Eich
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bod am fwrw ati gyda’ch camlas leol neu 
gymryd rôl fwy tebyg i waith swyddfa, ewch i’n 
gwefan i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal; 
ni fu gwell amser i gymryd rhan. 

Rhowch gartref i lygoden y dŵr 
gyda’ch ffôn symudol 
Rydym yn cynnal 50 o brosiectau rhyfeddol i 
helpu i ddathlu ein lansiad. Rhown addewid i 
chi y byddwn yn rhoi 100% o’ch cyfraniad yn 
uniongyrchol i’ch prosiect lleol. 

Anfonwch neges destun heddiw i gynorthwyo 
gwirfoddolwyr i gynnal a chadw 1000 metr o 

lan Camlas Llangollen lle gall bywyd  
gwyllt lleol, megis llygoden y dŵr sydd  
mewn perygl, ffynnu.

Gall neges destun gwerth £3 gennych 
chi gynorthwyo gwirfoddolwyr i atgyweirio 
glan y gamlas ac adfer cloddiau hanfodol 
ar hyd y llwybr tynnu. Bydd y clawdd hwn 
yn darparu bwyd a chysgod i rywogaethau 
bywyd gwyllt sydd dan fygythiad, megis 
llygod y dŵr - ynghyd â choridor llawn blodau 
y gall cerddwyr, rhedwyr, a phicnicwyr yn ei 
fwynhau yn y gwanwyn.

Anfonwch y neges CHESTER i 70007  
er mwyn cyfrannu eich £3 i’n prosiect  
Camlas Llangollen.*
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