Taith i Carlow, Iwerddon, Mawrth 29ain -3yd Ebrill 2016
Trefnir y daith gan Bwyllgor Cymru - Mudiad Pan Geltaidd.
Byddwn yn ail- ymweld â Charlow. Byddwn yn teithio ar long bore dydd
Mawrth 29ain Mawrth ac yn aros pum noson, gwely a brecwast yng Ngwestai'r
Seven Oaks, neu Green Lane House llety G+B . Mae'r bws yn gyfforddus gyda
chyfleustra toiled. Mae'r llefydd yn agos at eu gilydd i’r dre, a rhan fwyaf o
ddigwyddiadau yn Y Seven Oaks

Costau’r Daith.
Gwesty'r Seven Oaks
Dau yn rhannu, y person
£406

Sengl.
£466

Green Lane House, Llety G+B
Dau yn rhannu, y person/
£326

Ystafell i deulu, y person
£306

Mae’r costau uchod yn cynnwys:
Teithio ar y bws a’r llong o Gymru i Ceatharlach (Carlow)
 Pum noson gwely a brecwast .
 Tocyn wythnos i holl weithgareddau’r Ŵyl
 Cil dwrn i’r gyrrwr

Manylion y daith
Gadael Llanelwy, Sir Ddinbych gyda bws am 6.00 bore Mawrth, 29ain Mawrth
(trefnir y mannau codi eto). Ymlaen i Gaergybi ar long 08.55 y bore. i Ddulyn
gyda’r bws yn dod gyda ni. Cyrraedd Dulyn am 1.00 y pnawn ac ymlaen i
Ceatharlach, chyrraedd erbyn 4.00 y pnawn. Aros 5 noson. Bydd cyfle i deithio o
amgylch ar ddydd Mercher, Iau a Gwener os dymunir. Mae tocyn wythnos i
fwynhau’r Wyl, bydd bron oll y digwyddiadau yn “Y Seven Oaks” Cychwyn yn
ôl 12 y pnawn dydd Sul 3ydd Ebrill, y llong yn hwylio am 3.20 y pnawn o
Ddulyn cyrraedd Caergybi 7.00yh ac ymlaen i Lanelwy.
Ernes £50 a’r gweddill erbyn diwedd Chwefror. Sieciau yn daladwy i “Mudiad
Pan Geltaidd”.Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Tegwyn Williams, Penbedw,
Ffordd y Bryn, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0DD. Ffôn: 01745 583612
neuArwel Roberts, Fachwen, Ffordd Rhyl, Rhuddlan LL18 2TP. Ffon 01745
590869. Am wybodaeth a chefndir yr Wyl, ewch i www.gwylbangeltaidd.com a
hefyd www.panceltic.ie
Aduniad Pan Geltaidd Dydd Sadwrn 20fed Chwefror 2016, Gwesty’r Victoria,
Porthaethwy. Mon.Cyfle i gyfarfod a chriw Pan Geltaidd a hen gyfeillion ac i
baratoi ar gyfer ein hymweliad a Cheatharlach (Carlow). Cyfarfod am 7yh. Mae
prydiad i gael os dymunir. Mae ystafelloedd G+B hefyd ar gael, sengl £54.50,
dwbwl/efaill £79.50. I sicrhau lle cysylltwch a’r gwesty ar 01248 712309 a nodi
eich bod yn ran o Aduniad Pan Geltaidd.

