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Cyflwyno
Llety Arall
M

ae’n bleser gennym eich gwahodd chi a’r grŵp
rydych yn ei gydlynnu i aros yn Llety Arall,
Caernarfon – y man delfrydol i ddarganfod iaith,
diwylliant a threftadaeth gogledd orllewin Cymru.
Llety yng nghanol tref Caernarfon yw Llety Arall, ac
rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau llety i unigolion,
cyplau, teuluoedd a grwpiau. Hyd yma, mae 8 ystafell ar
gael sy’n cynnig capasiti o 20 (gallwn eich helpu os oes
gennych grŵp sy’n fwy na hyn).
Sefydlwyd Llety Arall fel menter gymunedol i ddenu a
chroesawu ymwelwyr o bedwar ban byd i Gaernarfon
er mwyn iddyn nhw gael mwynhau byw bywyd yn
Gymraeg yn nhref Gymreiciaf y byd. Cymdeithas Budd
Cymunedol sy’n rheoli’r fenter a hynny er mwyn sicrhau
mai’r gymuned leol sy’n berchen ac yn rheoli’r busnes
fydd yn ei dro yn datblygu’n fusnes cynaliadwy.

Mae Llety Arall wedi ei leoli yn Stryd y Plas, nid nepell
o’r Maes a Chastell Caernarfon, ac yng nghanol tref
fyrlymus Caernarfon.
Dewch i Gaernarfon er mwyn cael profiad gwych o’r
Gymraeg, a mwynhau’r gweithgareddau a’r profiadau
unigryw gall yr ardal ei gynnig.
Gobeithio gall y pecyn hwn roi syniadau i chi ynglŷn â
thaith yn y dyfodol agos – cofiwch gysylltu â ni i fynegi
diddordeb ac fe fyddwn yn barod i’ch helpu!
Llety Arall Cyf

H

elo ‘na, Nerys ydw i ac rwy’n Gydlynydd
Menter Gymunedol Llety Arall. Rydym yn
edrych ymlaen i’ch croesawu i Gaernarfon a’ch
helpu i wneud y mwyaf o’ch ymweliad. Pa fath o grŵp
ydych chi?
• Grŵp o ddysgwyr y Gymraeg
• Grŵp sy’n chwilio am rywle i fynd ar daith gyda’ch gilydd i
ddod i adnabod Cymru’n well
• Grŵp o gydweithwyr sydd eisiau llety a gweithgareddau
adeiladu tîm

3

Pam ymweld â
Chaernarfon?

Mae Caernarfon yn dref unigryw. Yn ôl nifer,
Caernarfon yw prif ddinas ddiwylliannol Cymru.
Mae ‘na rywbeth arbennig am y cyfuniad o bobl, golygfeydd, hanes a threftadaeth sy’n
denu pobl nôl dro ar ôl tro. Ac fe gaiff holl amrywiaeth Caernarfon ei chlymu ynghyd gan
rywbeth hollol unigryw - yr iaith Gymraeg.

Iaith

M

ae dros 90% o boblogaeth tref Caernarfon
sy’n dair oed neu’n hŷn, yn medru deall
neu siarad Cymraeg. Cymraeg yw prif iaith
y rhan fwyaf o fusnesau a’r cyrff cyhoeddus
sydd wedi eu lleoli yma. Ble well i fynd ar wyliau
os am drochi yn y Gymraeg? Wrth grwydro’r
strydoedd, archebu bwyd a diod, y Gymraeg
yw’r iaith gyffredin – sefyllfa hollol unigryw
mewn tref.
Yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2012 yn Nyffryn
Nantlle dywedodd prif weithredwraig yr Urdd
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Efa Gruffudd
Jones: ‘Ar ôl treulio
penwythnos yng
Nghaernarfon,
dw i’n teimlo y
dylai pob disgybl
sy’n derbyn addysg
Gymraeg gael treulio
amser yno hefyd, er
mwyn iddyn nhw gael y
profiad o weld mai iaith fyw ydi’r Gymraeg.’

Dewch i Gaernarfon i gael profi cymuned
cwbl Gymraeg a Chymreig a chael siarad
Cymraeg mewn sefyllfaoedd real.

Diwylliant

O

’r Mabinogi i Lyfr Glas Nebo, mae llawer
o gyfoeth ein diwylliant drwy’r oesoedd
â’i gwreiddiau yn yr ardal hon. Byddai taith i
Gaernarfon yn gyfle i ymweld â lleoliadau rhai
o’n gweithiau llenyddol amlycaf; e.e. cartref
Kate Roberts a llawer mwy. Nepell o Lety Arall
mae lleoliad yr hen lys ble safodd Tri Penyberth
eu prawf ac wrth gwrs, bu ymateb tanbaid yn
ein llenyddiaeth a’n cerddoriaeth boblogaidd i’r
Arwisgo a ddigwyddodd yng Nghastell Caernarfon
ym 1969. Bu Caernarfon yn ganolfan allweddol i’r
wasg Gymraeg ac mae’n parhau i fod yn ganolfan
cynhyrchu cyfryngol heddiw.
Mae Caernarfon hefyd yn ganolfan gerddoriaeth
byw a gweithgarwch celf, ac wrth gwrs yn gartref i
ddiwydiant cyfryngau Cymraeg. Ewch i’r Galeri am
wledd o theatr, sinema, cerddoriaeth a chelf, neu
gig byw i weld cerddoriaeth Gymraeg gyfoes ar ei
gorau.

Dewch i flasu diwylliant a hanes
Caernarfon.

Hanes a threftadaeth

Y

castell...a....? Daw miloedd o dwristiaid
i Gaernarfon bob blwyddyn i weld y
castell. Ydi, mae’n werth ei weld! Ond mae
llawer mwy i’n treftadaeth leol. Roedd
Caernarfon yn ganolfan bwysig i’r Rhufeiniaid
a bu’n borthladd a fu’n allforio i bedwar
ban byd ac ar un adeg clywyd ieithoedd
di-ri ar y strydoedd. Ni fuasai un ymweliad
â Chaernarfon yn gyflawn heb ddysgu am
bwysigrwydd y diwydiant llechi i’r ardal.
Mae’r diwydiant llechi yn nodwedd eiconig o

Wynedd, ac o genedl
y Cymry drwyddi draw,
ac fe fu’n gyfrifol am ffurfio’r tirlun
cymdeithasol ac economaidd yma. Fe
enwebwyd Llechi Cymru am leoliad Safle
Treftadaeth y Byd UNESCO gan Lywodraeth
San Steffan ac mae Amgueddfa Lechi Cymru
wedi ei lleoli yn Llanberis.

Dewch i ddysgu a darganfod hanes
Cymru drosoch eich hunain.
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Y llety a’r
cyfleusterau

Mae lle i 20 o bobl aros yn Llety Arall
Mae 8 llofft chwaethus en-suite ar gael yn Llety Arall:
• 1 x llofft yn cysgu hyd at 4 person
• 2 x llofft yn cysgu hyd at 3 pherson
• 1 x llofft llawr gwaelod (addas i fynediad cadair olwyn) yn cysgu hyd at 2 berson
• 3 x llofft yn cysgu hyd at 2 berson
Rhwng y llofftydd i gyd mae lle i 20 o bobl aros os yw pob gwely yn cael ei gymryd. Os oes
grŵp yn fwy na hyn, gallwn drefnu llety cyfagos ar eich rhan (yn ddibynnol ar faint y grŵp).
Bydd y gost o aros yn dibynnu ar y nifer yn y grŵp. Byddwn yn cynnig gostyngiad ar sail
nifer y nosweithiau a’r nifer o bobl fydd yn aros – rydym yn awyddus i gydweithio a dod i
drefniant sy’n cyfarfod â gofynion eich cyllideb chi.
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Cegin

Teithio i Gaernarfon

Mae cegin ar gael i chi ei defnyddio ac mae’n
cynnwys cyfleusterau sylfaenol: oergell,
meicrodon, tegell, tostiwr ac ati. Nid ydym yn
cynnig prydau yn Llety Arall ond mae croeso i
chi ddefnyddio’r gegin i baratoi prydau syml fel
brecwast a byrbrydau. Ein polisi fel menter sy’n
bodoli er budd y gymuned yw annog ymwelwr i
ddefnyddio caffis, bwytai a siopau’r dref.

Rydym yn annog pawb i ddefnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus i deithio i Gaernarfon. Mae digon o
weithgareddau i’w gwneud yn y dref ei hun, neu
mae gwasanaethau bws yn gyfleus i deithio i
ganolfannau eraill fel Llanberis. Mae modd teithio
ar drên i Fangor ac mae bysus yn gadael o Fangor
i Gaernarfon bron bob 15 munud yn ystod y dydd,
ac yn weddol aml tan yr hwyr. Edrychwch ar wefan
Traveline Cymru am fwy o fanylion.

Ystafell Gymunedol
Mae ystafell gymunedol ar lawr gwaelod yr adeilad
a fyddai ar gael ar gyfer eich defnydd fel grŵp.
Dyma le da i ymgasglu cyn taith neu amser bwyd.
Mae’n ofod digon mawr i gynnal digwyddiad
neu weithdy. Mae’r ystafell yn agos i’r gegin ac
mae digon o le ar gael i bawb allu ymlacio a
chymdeithasu yn ystod eich arhosiad. Os hoffech
ddefnydd egsgliwsif o’r ystafell byddai rhaid
sicrhau hyn pan fyddwch yn gosod eich archeb
am ystafelloedd.

Parcio
Nid oes lle i barcio tu allan i Llety Arall, fodd
bynnag, byddai modd gollwng grŵp yn agos iawn
i’r stryd er mwyn cludo bagiau o gar neu fws i Llety
Arall Cyf. Mae mannau i barcio bws a bysiau mini
yn y dref ond rhowch wybod i ni mewn da bryd
beth fydd eich cynlluniau.

7

Pethau i’w gwneud
Castell Caernarfon

Amgueddfa Lechi Cymru

Castell strategol a phwysig iawn yn ystod
goresgyniad y Normaniaid, y Sacsoniaid a’r
Saeson. Fe’i codwyd gan Edward I, brenin Lloegr
rhwng 1283 a 1330. Mae’r castell yng ngofal Cadw.
Mae’n gampwaith ymhlith cestyll gogledd Cymru
ac, fel un o’r cestyll hynny, fe’i gosodwyd ar restr
Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO yn 1986.

Daw Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis a
hanes y diwydiant llechi yn fyw o flaen eich
llygaid. Mae’r Amgueddfa ei hun yng ngweithdai
gwreiddiol y chwarel ac yma cewch ddarganfod
sut yr oedd pobl cymunedau chwareli Cymru yn
byw ac yn gweithio. Mae mynediad am ddim ond
rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae ystafell ginio ar
gael a maes parcio talu ac arddangos gerllaw.
https://amgueddfa.cymru/llechi/

Cae’r Gors
Caiff Kate Roberts, y nofelydd a’r awdur straeon
byrion, ei dathlu ledled Cymru fel ‘Brenhines ein
Llên’. Mae hi’n darlunio merched cadarn sy’n
brwydro’n ystyfnig yn erbyn peryglon a thlodi
yng nghymunedau chwareli gogledd-orllewin
Cymru. Ac roedd hi’n gwybod am beth roedd hi’n
ysgrifennu. Dyna oedd ei bywyd hithau hefyd. Fe’i
ganed yn 1891 a’i magu yng Nghae’r Gors, bwthyn
a thyddyn chwarelwr cyffredin ar y llechweddau
uwchlaw Dyffryn Nantlle ger Caernarfon. Y llecyn
hwn luniodd ei dychymyg ac fe arhosodd gyda hi
ymhell wedi iddi adael ei chartref yn 18 oed.
https://cadw.llyw.cymru/ymweld/lleoedd-iymweld/caer-gors

Mynydd Gwefru
Y Mynydd Gwefru yw canolfan ymwelwyr Cwmni
First Hydro yn Llanberis. Dyma fan cychwyn ar
gyfer taith i Orsaf Bŵer Dinorwig - gorsaf pŵer
hydro enfawr wedi ei adeiladu yn ddwfn i mewn yn
y mynydd. Mae’r Ganolfan Ymwelwyr ar gau ond
yn bwriadu ailagor ar ei newydd wedd yn 2020:
https://www.electricmountain.co.uk/Hafan

Castell Penrhyn
Castell Dolbadarn
Saif Castell Dolbadarn ar fryn creigiog gerllaw Llyn
Padarn yn agos i bentref Llanberis. Dolbadarn
oedd prif amddiffynfa Tywysogion Gwynedd
yng nghantref Arfon. Adeiladwyd y castell gan
Llywelyn Fawr i amddiffyn y ffordd trwy Nant Peris
o’r arfordir gogleddol i galon Eryri.
https://cadw.llyw.cymru/ymweld/lleoedd-iymweld/castell-dolbadarn
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Tŷ gwledig sy’n sefyll mewn parcdir eang ar bwys
pentref Llandegái ger Bangor. Adeiladwyd y
castell presennol rhwng 1820 a 1845 i gynlluniau
Thomas Hopper. Clientiaid Hopper oedd y teulu
Pennant, meistri caethwesion a oedd wedi ennill
eu cyfoeth drwy siwgr Jamaica a chwareli llechi
lleol. Gellir gweld cofeb i’r dioddefaint a gafodd y
rhai a weithiodd dros y Pennantiaid.
https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/castellpenrhyn

Teithiau Tywys
Gweithdai a Sgyrsiau
Mae gan Gaernarfon gyfoeth o feirdd a llenorion, cerddorion ac artistiaid - nifer ohonynt yn gefnogol iawn i
Llety Arall! Dyma rai syniadau am rai fyddai’n gallu cynnig gweithdy neu sgwrs i’ch grŵp.
•

Ifor ap Glyn - Bardd Cenedlaethol Cymru, hefyd â diddordeb arbennig yn y Rhyfel Byd Cyntaf a hanes yr
iaith Gymraeg

•

Angharad Tomos - llenor ac yn gallu siarad am hanes y mudiad iaith yng Nghymru

•

Rhys Iorwerth - prifardd a gafodd ei fagu yng Nghaernarfon

•

Manon Awst - artist a bardd

•

Llety Arall - sesiwn ar hanes a phwrpas y fenter gan un o gyfarwyddwyr Llety Arall Cyf

Rhys Mwyn
-

CAERNARFON RUFEINIG: Taith o’r gaer
Rufeinig yn Segontium gan gynnwys y
baddondy - sydd ddim ar agor i’r cyhoedd fel
arfer. Gall y daith gerdded hefyd gynnwys yr
is-gaer Rufeinig yn hen Walia.
Ymweliad â Segontium yn unig: 45 munud
Taith gerdded yn cynnwys Hen Walia 1awr 30
munud
CAERNARFON GANOL OESOL: Ymweliad â
Chastell Caernarfon gan ddehongli beth oedd
y castell Normanaidd 1093, lle roedd Llys
Gruffudd ap Cynan a Llywelyn ap Gruffudd a
Chastell Edward I 1283. Mae modd cyfuno hyn
â thaith o amgylch muriau’r dre.
HANES CANU POBLOGAIDD A DIWYLLIANT
CAERNARFON: Mae Taith ddiwylliannol o
Gaernarfon yn bosib gan gynnwys diwylliant
pop / Roc Cymraeg, cantorion y Dre, Celf a
phenserniaeth - rhywbeth gwahanol fyddi yn
plethu hanes, diwylliant a’r Iaith Gymraeg
Prisiau o gwmpas £60 am awr, £80 am
awr a hanner.

Tyrd am Dro, Co’
Cewch weld Caernarfon mewn goleuni newydd
yng nghwmni yr anghymarol Emrys Llywelyn.
Mae rhestrau o’i deithiau ar gael ar ei wefan
ond mae’n arbenigo ar hanes tref Caernarfon:
http://caernarfonwalks.com/?lang=cy

Deian ap
Rhisiart
Tywysydd
Mae Deian yn cynnig amrywiaeth o deithiau yn
yr ardal gan gynnwys o gwmpas cestyll y fro;
e.e. diwrnod yn crwydro Castell Caernarfon
a Chastell Dolbadarn, hanner diwrnod yng
Nghastell Cricieth. Mae Deian hefyd yn cynnig
taith ‘Cewri’r Lechan Las’ sef taith lenyddol
trwy Eryri yn olrhain bro a bywyd ein cewri
llenyddol gan ddianc i fyd TH Parry Williams a
brenhines ein llên, Kate Roberts.
Ceir rhagor o fanylion neu brisiau ar ebost
tanycastell@hotmail.com neu gysylltu ar
07786323618.

Anelu
Gweithgareddau awyr agored yn Eryri
Mae Stephen a’r tîm yn cynnig teithiau cerdded
i gopa’r Wyddfa a chopaon eraill, cyfleoedd
dringo gwahanol, bushcraft a phecynnau natur.
https://www.mountain-hill-courses.co.uk/cy/
Prisiau yn amrywio yn dibynnu ar gynnwys y
daith. Prisiau yn cynnwys llogi dillad glaw het a
mennyg ac yn y blaen.
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Adborth Grwpiau
Ym Mehefin 2019 fe groesawodd Llety Arall y grŵp
cyntaf o ddysgwyr y Gymraeg sef criw o Goleg Gwent.
Fe gawsant amser da a bu’r ymateb i’r profiad yn un
cadarnhaol iawn, gyda nifer yn sylwi iddynt elwa o gael
eu trochi yn yr iaith Gymraeg - rhywbeth a gododd eu
hyder i ddefnyddio’r iaith o ddydd i ddydd.
Roeddent wedi cael y cyfle o gymdeithasu ac ymarfer
eu Cymraeg dros baned a bisged yn ‘Lle Arall’ sef ein
stafell aml bwrpas lle mae digon o le i gymdeithasu ac i
gynnal digwyddiadau. Dyma rai o’u sylwadau yn dilyn eu
harhosiad:

“A

rhosais i yn Llety Arall
gyda Coleg Gwent. Roedd
Caernarfon yn anhygoel, llawer
o hwyl yn y gwesty, mwynheuais
bob eiliad.”

“T

he atmosphere in the street outside
Llety Arall was like going back in time
to the feeling of community that existed
in the valleys when I was growing up. Staff,
customers in the bookshop were friendly,
shopkeepers took the time to try to
understand my Welsh, there was simply a
spirit of unity.”
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“N

es i aros yn Llety
Arall...Roedd y lle a’r
staff yn anhygoel. Diolch am
eich croeso. Tan tro nesa!”
(Adolygiad ar Facebook)

Gweithgareddau

Canolfan Ddringo Beacon

Galeri

Zip World

Mae Canolfan Dringo Beacon
yn lleoliad cyffrous ym mhob
tywydd, gyda gweithgareddau
hwyliog yn addas i bawb o 4-80
oed!
https://www.visitsnowdonia.
info/cy/beacon-climbingcentre

Canolfannau celfyddydau
Caernarfon sy’n cynnwys
dau sinema. https://www.
galericaernarfon.com/

Cartref i wifren wib gyflymaf
y byd: https://www.zipworld.
co.uk/cy/location/penrhynquarry

Taith Cwch ar y Fenai

Canolfan Glasfryn

https://menaicruises.co.uk/
prices-and-offers/

Bowlio 10 a llawer mwy: http://
www.ecoamgueddfa.org/

Parc Cenedlaethol Eryri

Awydd mynd ymhellach?

Yr Wyddfa a llawer mwy, dewch
i brofi a mwynhau tirwedd
unigryw Eryri: https://www.
eryri.llyw.cymru/

Os am ymweld â Phen Llŷn,
ewch i wefan Eco Amgueddfa
sy’n hybu twristiaeth
ddiwylliannol Llŷn: http://www.
ecoamgueddfa.org/

Plas Menai
Canolfan gweithgareddau
awyr agored. Sesiynau
gweithgareddau dŵr ar gael
am brisiau rhesymol. Mwy
o wybodaeth: https://www.
plasmenai.co.uk/cy_GB/
cartref/
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Enghreifftiau posib
Byddai’n hawdd llenwi wythnos gyfan â gweithgareddau, ond dyma dri enghraifft sy’n rhoi
syniad o’r amrywiaeth gweithgareddau a phethau i’w gweld yng Nghaernarfon a’r ardal
ehangach. Gall Llety Arall eich cynorthwyo a rhoi cyngor am weithgareddau addas i’ch
diddordebau ac yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â phobl i hwyluso’r trefniadau. Carem
bwysleisio mai syniadau yw’r isod - cysylltwch â ni i drafod eich dyheadau.

Enghraifft 1

Enghraifft 2

DIWRNOD 1:

DIWRNOD 1:

Teithio ar y trên i Fangor a bws i Gaernarfon

Teithio ar y trên i Fangor a bws i Gaernarfon
Cyrraedd a chroeso Llety Arall.
Taith Hanes Canu Poblogaidd a Diwylliant
Caernarfon gan Rhys Mwyn (£60 am awr)
Swper

Amserlen 2 noson i grŵp

Cyrraedd a chroeso Llety Arall.
Taith o gwmpas Caernarfon wedi ei dywys - ffordd
wych o ddod i adnabod y dref a darganfod ei hanes
lliwgar.
Swper (opsiynau dau gwrs mewn caffi/bwyty o
£10.95 i fyny, neu opsiynau rhatach fel pysgod a
sglodion ar gael.

DIWRNOD 2:
Taith tywys dan arweiniad cwmni Anelu i ddarganfod
tirwedd Eryri – e.e. taith i Foel Eilio; prisiau yn
dechrau o £180.00 yn cynnwys llogi dillad arbenigol.
Swper ac ymlacio.

DIWRNOD 3:
Taith mewn cwch ar y Fenai (oddeutu £10 yr un).
Cinio cyn mynd am y trên adref.
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Amserlen 2 noson i grŵp

DIWRNOD 2:
Taith mewn cwch ar y Fenai (oddeutu £10 yr un) a
chrwydro’r dref.
Cinio
Gweithdy crefft gyda chrefftwyr lleol.
Te Prynhawn yn Llety Arall

DIWRNOD 3:
Sgwrs gan Angharad Tomos am ei gwaith / hanes
mudiad iaith cyn gadael.

Enghraifft 3

Amserlen 3 noson i grŵp o
ddysgwyr

dêl brechdan, criesion a diod am lai na £5.00).
Ymweliad â chastell Caernarfon wedi ei dywys
sy’n edrych ar hanes y castell yn ogystal â hanes
y mudiad cenedlaethol, ymateb i’r Arwisgo a
phrotestio.

DIWRNOD 1:

Swper

Teithio i Gaernarfon gan alw yn Yr Ysgwrn – cartref
Hedd Wyn – ar y ffordd.

Mynychu digwyddiad lleol a mwynhau bywyd
cymdeithasol y dref.

Swper yng Nghaernarfon (opsiynau dau gwrs mewn
caffi/bwyty o £10.95 i fyny, opsiynau rhatach fel
pysgod a sglodion ar gael hefyd).

DIWRNOD 3:

DIWRNOD 2:
Sesiwn Yoga trwy gyfrwng y Gymraeg
NEU
Sesiwn grefft dan arweiniad artist lleol.
(Cysylltwch â ni i drafod beth fyddai’n apelio at eich
grŵp)

Taith tywys dan arweiniad cwmni Anelu i ddarganfod
tirwedd Eryri – e.e. taith i Foel Eilio; prisiau yn
dechrau o £180.00 yn cynnwys llogi dillad arbenigol.
Swper ac ymlacio.

DIWRNOD 4:
Taith Natur o gwmpas y Foryd dan arweiniad Rhys
Mwyn
Teithio adref gan alw yn Y Bala ac ymweld â Chapel
Coffa Tryweryn a/neu Cilmeri.

Cinio (mae digon o gaffis a siopau sy’n cynnig
byrbrydau yn lleol, neu far frechdanau sy’n cynnig
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Prisiau Grŵp
			

1 person

2 berson

3 pherson 4 person

Llofft 01		 £50.00

£75.00

£90.00

Llofft 02		 £50.00

£75.00

£85.00

				

Llofft 03 gwely 1

£90.00

£27.00			

Llofft 03 gwely 2 £27.00			
Llofft 04		

£50.00

£75.00		

Llofft 05		 £50.00

£75.00		

Llofft 06		

£75.00

£50.00

£85.00

Llofft 07		 £50.00

£80.00		

Llofft 08		

£75.00		

£50.00

					

ENGHRAIFFT 1:

ENGHRAIFFT 2:

Pris llety yn unig ar gyfer grŵp o 8 o
bobl am ddwy noson (grŵp nad ydynt
eisiau rhannu ystafelloedd):
Llofftydd 01 i 08 		

Pris llety yn unig am dair noson ar gyfer
grŵp o 14 disgybl a 2 diwtor iaith:
Llofft 01 (4 yn rhannu) 
Llofft 02 (3 yn rhannu) 
Llofft 03 (2 yn rhannu) 
Llofft 04 (ystafell i un arweinydd) 
Llofft 06 (3 yn rhannu) 
Llofft 07 (ystafell i un arweinydd) 

	

Llofft 08 (2 yn rhannu) 

Is-gyfanswm am

Is-gyfanswm am

8 ystafell am 2 noson: 	

£600.00

Llai gostyngiad grŵp o 25%
Cyfanswm: 			

14

£540

7 ystafell am 3 noson:
Llai gostyngiad grŵp o 25%
Cyfanswm: 

£1455
£1091.25

Costau eraill
Bwyd
Mae opsiynau bwyd amrywiol yng Nghaernarfon sy’n
golygu y gallwch ddod o hyd i opsiwn a fydd yn atyniadol
am bris da i’ch grŵp.

Gweithgareddau
Fel y gwelwch o’r enghreifftiau uchod, gellir trefnu
gweithgareddau diddorol am brisiau rhesymol.

Trafnidiaeth
Mae pob gweithgaredd sydd yng Nghaernarfon ei hun o
fewn pellter cerdded hawdd i Llety Arall. Mae trafnidiaeth
gyhoeddus da yn ystod y dydd hefyd o Gaernarfon i
Fangor, Llanberis a Dyffryn Nantlle. Ond os bydd angen
llogi bws a gyrrwr cadwch mewn cof y gall hynny fod yn
gostus.

Rydym yn awyddus i gynnig taith fydd
yn fforddiadwy i chi, felly cysylltwch â ni
a byddem yn hapus i drafod beth sy’n
bosib.

Manylion Cyswllt
Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod dod â grŵp
i Llety Arall. Byddem yn hapus i’ch helpu i drefnu
taith addysgol, trawiadol a fforddadwy.
Cysylltwch â Nerys Roberts:
Ebost: post@lletyarall.org
Edrychwn ymlaen i glywed ganddoch yn fuan.
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