Taith 3 - Pellterr 6m (ar y mwyaf), cymer tu
ua hanner diwrnod
Chwitffordd - Downing
D
- Kinsale - Mostyn – Chwitfffordd
Down
ning
[Man cychwyn Cyf AO: 147782]
1
Cychwyn: Ym mhentref
Chwitffo
ordd gan barrcio
ar yr och
hr y ffordd ger
g yr
eglwys n
neu yn hen faes
f
parcio'r dafarn sydd
d
wedi cau
u, a chyferbyyn
a’r eglw
wys yn y
groesffo
ordd ewch i lawr
l
Ffordd D
Downing Uch
haf.
Ewch i m
mewn i’r dreeif
drwy’r ggiatiau ac ew
wch
ymlaen i lawr y dreiff i’r
h cyn
dde gan droi yn syth
wning Uchaf
giât Dow
drwy giâât mochyn.
I lawr traac (mwdlyd ar
a brydiau) dros
d nant (1)) gan ddod att adeilad stablau i gyfforddd T. Trowch
h i’r
chwith i lawr llwybr llydan a sylw
wch ar adfeiliion Plas Dow
wning ar y chwith. (2)

Ewch ym
mlaen ar hyd y ffordd wre
eiddiol o Bla s Downing i’r briffordd a’r môr.
Sylwch aar y Coedydd
d Coch Mawrr (Giant Reddwoods) bob och i’r trac yn syth cyn y giatiau.
Llwybr i’’r giât mochyyn ar y chwitth i’r dreif geer y lluest isaaf. (3)

Ewch alllan i’r lôn drrwy’r giât mo
ochyn yna troowch i’r dde
e. Cerddwch
h i’r gyfforddd T 25 llach i ffwrdd a
throi i’r chwith heib
bio arwydd ‘llyffant’ ac i ffyny’r allt heibio’r Pysgod
dfeydd.
Ar ben yyr allt troi i’r dde i Lôn Mertyn
M
Downning ger Bwth
hyn Bryn Oerr.(4)
Cerddwcch heibio Meertyn Downing, fferm garrtref Stad Do
owning, adeilad rhestreddig gradd II yn
y
dyddio o adeg y Rhyyfel Cartref, a throi i’r chw
with yn syth ar ôl coedlan fechan.(5))
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Ewch drrwy giât fferm
m Kennels; drwy
d
giât haeearn ac ar hyyd ochr ffenss mewn cae m
mawr elwir yn
y Gae
Gwar, yn
no ar y chwitth gwelir golygfeydd goddidog.
Ewch drros gamfa ym
m mhen draw
w'r cae. Trow
wch i’r chwith a mynd gyyda’r gwrychh am 50 llath
h, lle
mfa a thyfiant wedi gordyyfu drosti arr y chwith.
gwelir olion hen gam
[I fyrhau
u’r daith ewcch i lawr i’r ffordd a thro i i’r chwith drwy
d
fwlch cyfyng gan gaadw i’r chwith ar
hyd ochr ffens wedi gordyfu tan y dewch i gaamfa. Tros honno
h
a throi i’r dde a m
mynd yn syth i lawr yr
allt ochrr dde i’r tŷ ffferm am y bo
ont ac arwyddd llwybr cyh
hoeddus. Tro
owch i’r dde i lawr lôn i gyffordd
g
T ar fforrdd yr arfordir]
Trowch i’r dde yn y giât haearn gan ddilyn y ffens i’r gam
mfa (Dewis arall
a gwell efa
fallai: drwy’r giât
haearn a throi i’r dd
de gerfydd y ffens ‐ myneediad haws)
Yn y gam
mfa mae’r daaith yn cyrrae
edd Clwb Goolff Kinsale yn
n y trac llyda
an o’r dde ‐ ddilyn y trac heibio
h
tŷ
ar y chw
with ar drawss y cwrs golfff. Tros y gam
mfa ym mhen
n draw’r cwrs golff a throoi i’r chwith i lawr
llwybr seerth drwy’r coed
c
at giât fetel
f
lle gellirr gweld y mô
ôr a blaen pe
enrhyn Cilgw
wri gyda Phlass Kinsale
(bellach yn ysgol) ar y chwith. (6)
[Byrhau llwybr (14) ‐ i lawr y briff dreif i’r lô n, ac a) Troii i’r dde ac yn y gyfforddd T gyda’r briffordd,
troi i’r d
dde ac edrych am lwybr ar
a ochr chwitth y ffrwd i’rr hen stemar a’r môr, neeu b) Troi i’r chwith
ar hyd y ffordd ac i’rr chwith yn (12)]
(
Ar ôl 15m
m trowch i’r dde; camfa gyda marciw
wr TP a chroesi cae. I’r chwith
c
o’r llw
m
wyn celyn mawr,
dros gam
mfa a phont gerdded.(7) Trowch i’r chwith a dilyynwch y gwrrych i gamfaa ar ochr chw
with yr
adwy. Dilynwch y traac ar draws y cae ac yn syyth i lawr drw
wy’r coed i’rr briffordd. ((A548) Camfa
a ar y
chwith.((8)
Trowch i’r chwith arr hyd y ffordd. Gwelir yrr hen stemar ar y dde y ‘D
Duke of Lanccaster’ a SOLITAIRE
oncrit yn lle parcio’r farcchnad; Old TTavern Inn (9
9) a siop fechan ar y dde. (Man arall posib
p
i
mewn co
gael llun
niaeth yw adeiladau Abakkhan.)
Ar ôl y tŷŷ tafarn, edrrychwch ar y dde am ffrw
wd ac arwydd
d Llwybr Cyhoeddus. Cym
merwch y llw
wybr ar y
chwith i’’r ffrwd i gyffeiriad y llong, o dan bonnt isel (gwlyb
b ar ben llanw
w).(10)
Trowch i’r chwith a dilyn llwybr i’r mor. Trow
wch i’r chwith ar hyd gla
an y môr i Dddoc Mostyn.
Trowch i’r chwith i mewn
m
i’r tir (11) dros y bbont reilfford
dd tuag at y briffordd ac eglwys Mostyn.
Trowch i’r chwith yn
n y lôn fawr ac wedyn i’r dde ger Taffarn Glan‐y‐D
Don, i fyny trrac yn mynd i Eglwys
Crist, Mo
ostyn. Dilynw
wch y llwybr y tu ôl i’r egglwys ac yn fuan
f
droi’n siarp i’r dde i fyny llwybr serth
gyda chaanllaw yn myynd i bentreff Maes Penn ant.
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Croeswcch y ffordd a mynd drwy’’r giât i lwyb r drwy ddold
dir hardd (a fu
f unwaith y ffordd bwyssicaf i
gyrraedd
d at Blas Dow
wning).(12) Cadwch yn ssyth i fyny’r allt
a tan y dow
wch at luest iisaf Stad
Downingg.(13)(3)
Oddi ym
ma ewch yn ôl
ô ar hyd y ffo
ordd grand i’’r plas ac i’r dde lle mae
e adfeilion Pllas Downing yn ôl i
bentref Chwitffordd.
Cydnabyyddiaeth:‐
‐ Y Daith
h Wreiddiol gan
g John Clark
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