
TREM AR LYN PADARN 2017: Rhaglen 
Caiff manylion yr holl ddigwyddiadau eu cyhoeddi yn facebook.com/llynpadarn, ynghyd ag unrhyw newidiadau i’r rhaglen oherwydd tywydd garw ayyb.  

Edrychwch am ddiweddariadau ar fore pob digwyddiad

Ar gael trwy 
gydol cyfnod 
Trem ar Lyn 

Padarn 
 22-30 

Gorffennaf 
2017

Trwy’r wythnos: Paentio Potiau Padarn yng Nghrochendy Tân y Ddraig 
Treuliwch ychydig o amser yn paentio campwaith crochenwaith wedi’i ysbrydoli gan y llyn. Rhywbeth i gofio am Lyn Padran i fynd adref gyda chi. 

Stiwdio Crochenwaith Tân y Ddraig, Stryd Fawr Llanberis. (Prisir y darnau yn unigol).

Celf wrth yr Ymyl (AM DDIM) 

Ar y llwybr troed ger ymyl Canolfan Eco-Encilio Cae Mabon, Fachwen, mae Eric a’i dîm wedi creu gwaith celf hyfryd a wnaiff ennyn chwilfrydedd gan 

ddefnyddio arddulliau waliau a ffensys gwahanol yn ogystal â’r cynfas.

Rydym ni’n caru Llyn Padarn (AM DDIM) 

Creadigaeth gwaith celf wedi’i arddangos yn ffenestr Menter Fachwen, Stryd Fawr Llanberis, a grëwyd gan yr artist lleol, Sally Ellis, a’i thîm dawnus o 

Fenter Fachwen.

Haig o bysgod helyg (AM DDIM) 

 Edrychwch am yr haig o helyg gwyrdd a grëwyd gan blant o Grŵp Celfyddydau Llanberis, Make Your Marks, ar ochr Fachwen yr hen bont, Penllyn, 

Brynrefail.

Dydd Llun 24 

Gorffennaf

7.30yb 

Ffitrwydd SUP 

Cadw’n heini ar SUP: Ffordd ysbrydolgar o 
ddechrau’r diwrnod. 

£10 y pen (neu £5 os oes gennych chi 
eich bwrdd eich hun) 

Man Cyfarfod: Snowdonia Watersports, Y 
Glyn 

Rhaid archebu lle.  Cliciwch yma i 
archebu. 

Image by Hefin Owen

http://snowdoniawatersports.com/bookeo.html
http://facebook.com/llynpadarn


Dydd Mawrth 

25 Gorffennaf

11yb 

Crwydro Creadigol Yng Nghwmni Mel 

Ymunwch â Mel (Mazin Mosaics) ar daith gerdded i glywed hanesion cewri a 
brwydrau. Wrth gerdded, byddwch yn casglu eitemau y byddwch yn eu defnyddio i 

lunio darn o waith celf tirlun wedi’i ysbrydoli gan Lyn Padarn.  

£3 y pen.   

Byddwn yn cwrdd y TU ALLAN i Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru 

Rhaid archebu lle.  Cliciwch yma i archebu.

 Dydd Mercher 

26 Gorffennaf

7.30yb 

Ffitrwydd SUP 

Cadw’n heini ar SUP: Ffordd ysbrydolgar o 
ddechrau’r diwrnod. 

£10 y pen (neu £5 os oes gennych chi 
eich bwrdd eich hun) 

Man Cyfarfod: Snowdonia Watersports, Y 
Glyn 

Rhaid archebu lle.  Cliciwch yma i 
archebu.

2yp 

Taith Gerdded Dywysedig i 
Ganolfan Eco-Encilio Cae Mabon 

Dan arweiniad yr awdur, y chwedleuwr 
a’r sylfaenydd, Eric Maddern.  

Cerddwch ger glannau’r llyn i lecyn 
hudlous Cae Mabon i fwynhau taith 

gedded dywysedig a gwrando ar 
hanesion yn y Tŷ Crwn.  

Cwrdd o flaen yr Amgueddfa Lechi, 
Llanberis.  

AM DDIM

10.00yh 

Nofio Dan y Lloer 

Profwch ddyfroedd tywyll Llyn Padarn yn ystod y nos. 

Nofio â chymorth; cynigir i nofwyr medrus yn unig (dylech fod yn 
fedrus, nid yn gyflym!)  

£8 y pen, darperir gwisgoedd plymio os bydd angen hynny. 

Man Cyfarfod: Snowdonia Watersports, Y Glyn  

Rhaid archebu lle.  Cliciwch yma i archebu.

 Dydd Gwener 

28 Gorffennaf

7.30yb 

Ffitrwydd SUP 

Cadw’n heini ar SUP: Ffordd ysbrydolgar 
o ddechrau’r diwrnod. 

£10 y pen (neu £5 os oes gennych chi 
eich bwrdd eich hun) 

Man Cyfarfod: Snowdonia Watersports, 
Y Glyn 

Rhaid archebu lle.  Cliciwch yma i 
archebu.

Hanner Dydd – 4yp 

Paentiwch Dorgoch ar lechen 
Gweithgaredd crefft i blant ac oedolion.   

Cewch eich ysbrydoli gan y pysgod 
unigryw, Torgoch, i greu darn o waith 

celf i fynd adref gyda chi neu i’w 
ychwanegu at yr haig o lechi yn yr 

Amgueddfa. 

Man Cyfarfod: Ystafell grefftau’r 
Amgueddfaa Lechi. 

Mynediad i’r amgueddfa a’r 
gweithgaredd AM DDIM

3.30yp 

Taith Gerdded Hanesyddol ar 
hyd Glannau’r Llyn 

Gyda Gareth Roberts Cwrdd yn 
Siop a Chanolfan Ddarganfod 

Menter Fachwen.   

Rhaid archebu lle. Ffoniwch 
01286 870681 neu 07867 

810576. 

AM DDIM

10.00yh 

Padlo dan y Sêr gyda’r 
Seryddwr Arnawf 

Ymunwch â’n seryddwr arnawf, 
Gareth Roberts i badlo i ganol y 

llyn i ddysgu am awyr y nos. 

Bydd llefydd ar gael yn y 
canŵod Canadaidd i’r sawl y 

byddai’n well ganddynt beidio 
padlo eu hunain! 

£8 y pen. 

Man Cyfarfod: Snowdonia 
Watersports, Y Glyn 

Rhaid archebu lle.  Cliciwch 
yma i archebu.

Image by Ray Wood

http://snowdoniawatersports.com/bookeo.html
http://snowdoniawatersports.com/bookeo.html
http://snowdoniawatersports.com/bookeo.html

