Taith i Carlow, Iwerddon, Ebrill 18fed - 23ain
2017
Trefnir y daith gan Bwyllgor Cymru - Mudiad Pan Geltaidd.
Byddwn yn ail-ymweld â Charlow . Byddwn yn teithio ar long 2.30 o'r gloch y bore dydd
Mawrth Ebrill y 18fed, ac yn aros pum noson, gwely a brecwast. Mae'r bws yn gyfforddus
gyda cyfleusterau toiled arno. Mae'r mannau lletya’n weddol agos at ei gilydd yn y dref, â’r
holl ddigwyddiadau o fewn ein cyrraedd yn “Seven Oaks”.

Costau y Daith ( fe allent newid)
Gwesty'r Seven Oaks. Gwely a Brecwast.
Dau yn rhannu, y person
£482.50

Sengl.
£568

Y Red Setter, Racey Byrne a “Town House”. Lletai G a B.
Dau yn rhannu, y person
£370

Sengl
£415

Mae’r costau uchod yn cynnwys:




Teithio ar y bws a’r llong o Gymru i Carlow ( Caetharlach)
Pum noson gwely a brecwast.
Tocyn wythnos i holl weithgareddau’r Ŵyl.
 Cil dwrn i’r gyrrwr.

Manylion y daith
Gadael Midway Crymych am 12 o'r gloch Nos Lun 17 fed o Ebrill ar fws i Abergwaun, ac yn
croesi am 2.30 o'r gloch i Roslare ar y 18fed o Ebrill.. Byddwn yn cyrraedd tua 6.30 o'r gloch
y bore. Ymlaen i Carlow a chyrraedd dydd tua 8.30 y bore, ac aros 5 noson.
Bydd cyfle i deithio o amgylch ar ddyddiau Mercher, Iau a Gwener, os dymunir. Mae tocyn
wythnos i fwynhau’r holl weithgareddau yr Wyl.
Dechreuwn nol ar ol cinio dydd Sul y 23ain o Ebrill am Roslare gan aros am fwyd ar y
ffordd. Croesi am Abergwaun am 9 y nos o Rhoslare. Cyrraedd Abergwaun tua 1 o’r gloch
y bore.

Ernes £50 a’r gweddill erbyn diwedd Chwefror. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Emyr
Wyn Thomas, Cartref, Hermon, Sir Benfro SA360DS Ffon 01239831809/07580586174/
Catrin 07525008494. . catrinannthom@gmail.com
Am wybodaeth a chefndir yr Ŵyl, ewch i
www.gwylbangeltaidd.com
Cofiwch fod gennych angen yswiriant teithio.
NI BYDDWN YN AD-DALU OS BYDDWCH YN CANSLO O FEWN Y PETHEFNOS OLAF.
COFIWCH DDOD A PASPORT NEU LLUN O’CH HUNAN!!

