


Wyt ti ym mlwyddyn 9,10 neu 11?

Eisiau rhywbeth i wneud dros y 

gwyliau?

Beth am wythnos o wyliau Haf  

yn yr Eidal gyda’ch ffrindiau?



Taith yr Eidal 2015

LLYN GARDA, YR EIDAL

19-26 GORFFENNAF 

2015



Dyma ambell i lun!









Beth fyddwn yn ei 

wneud ar y daith?



LLYN GARDA

•48km o hyd yng 

Ngogledd yr Eidal i’r 

dwyrain o Filan
•Rhywbeth i bawb ar 

Lyn Garda – perffaith 

am wythnos o wyliau

•Cyfle am daith ar cwch 

ar y llyn yn ystod yr 

wythnos!



PARC GARDALAND

•Fel Alton Towers ond yn yr haul!

•Perffaith i’r rhai sydd ag awydd 

cyffro!

•Reidiau cyflym a phosiblrwydd 

cryf  y byddi di’n gwlychu!



AQUA PARADISE

•Parc dŵr ar lan Llyn Garda

•Ynys trofannol gydag atyniadau 
dŵr, llosgfynyddoedd, traethau 

gwyn

•Diwrnod llawn cyffro neu cyfle i 

ymlacio – chdi sy’n dewis!



CENAVWORLD

•Parc stiwdios ffilm

•Reidiau sy’n seiliedig ar 

ffilmiau enwog

•Adloniant byw – sioeau ‘Rocky 
Horror’ a ‘Blue’s Brothers’

•Cael gweld ‘stunt show’



BRYN BALDO

•Dros 2000 o fetrau uwch y 

llyn

•Golygfa bythgofiadwy

•Taith mewn ‘Cable car’ 

sy’n cylchdroi – ddim yn 

gorfod dringo!



VENICE

•Dinas brydferth

•Treulio diwrnod cyfan yn 

crwydro yma

•Y sgwâr enwog Piazza San 
Marco
•Cyfle i fynd ar daith ar 

Gondolas



GWESTY

•Ystafelloedd ensuite

•Rhannu ystafell gyda 

ffrindiau a’r ystafelloedd 

yn cysgu 4 – fel arfer.

•Brecwast a phryd nos 

yn y gwesty



COST - £599 yn cynnwys:

•Gwesty

•Teithio drwy Ewrop ar fws moethus o’r safon 

uchaf

•Dau bryd y dydd

•Yr holl weithgareddau ac ymweliadau

•Yswiriant teithio

•Profiad unigryw drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg 

– Cymraeg yw iaith y daith!



PAM DOD AR DAITH GYDA’R URDD?

•Cyfle gwerth chweil i flasu prif  atyniadau yr Eidal

•Amser i ymlacio, torheulo gyda’ch ffrindiau

•Cyfle i wneud ffrindiau newydd o ysgolion 

gwahanol o Gymru

•Awyrgylch Gymreig o’r cychwyn i’r diwedd!



Y CAM NESAF

•Ffurflen Archebu i Eryl yn y Swyddfa cyn 

gynted a phosib ynghyd a Siec am y swm 

priodol. – Cofiwch ymaelodi gyda’r Urdd!

•Blaendal o £199 erbyn 30 Ionawr, 2015

• Yna 4 taliad o £100 yn fisol o Ebrill 

ymlaen!



DIOLCH!

UNRHYW GWESTIYNAU?

eryl@urdd.org

01407470010

mailto:eryl@urdd.org

