Taith i Doire, Gogledd Iwerddon, Ebrill 7fed -12fed 2015
Trefnir y daith gan Bwyllgor Cymru - Mudiad Pan Geltaidd.
Byddwn yn ymweld â DOIRE am yr ail dro. Byddwn yn teithio ar long bore dydd
Mawrth Ebrill y 7fed ac yn aros pum noson, gwely a brecwast a chinio yng
Ngwesty'r City ; Llety Gwely a Brecwast, The Saddler’s House / The Merchant
House neu’n Hostel Paddy’s Palace. 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 “Y Guildhall”.

Costau y Daith( prisiau yn amodol, fe allant newid)
Gwesty'r City. Gwely a Brecwast a chinio nos am 6 p.m
Dau yn rhannu, y person Sengl.
£440
£565
Gwely a brecwast dau yn rhannu y person- £365

Sengl - £488

Llety Gwely a Brecwast
The Saddler’s House
The Merchant House
Dau yn rhannu, y person
£344

Dau yn rhannu, y person / Sengl
£358
£390

Paddy’s Palace, Hostel, Brecwast Ysgafn
Rhannu - £240
Mae’r costau uchod yn cynnwys:
Teithio ar y bws a’r llong o Gymru i Doire
Pum noson gwely a brecwast yn y City sydd ger “ Y Guild Hall”
Tocyn wythnos i holl weithgareddau’r Ŵyl
• Cil dwrn i’r gyrrwr
•
•
•

Manylion y daith
Gadael Llanelwy, Sir Ddinbych gyda bws am 6 :00a.m. bore Mawrth, 7fed o
Ebrill (trefnir y mannau codi eto). Ymlaen i Gaergybi ar long 8:55 y bore. i
Ddulyn gyda’r bws yn dod gyda ni. Cyrraedd Dulyn tua 1 y pnawn ac ymlaen i
Doire gan gyrraedd erbyn 6:00 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. Mae y rhan fwyaf o’r digwyddiadau yr Ŵyl yn “Y Guildhall”.
Cychwyn yn ôl am 9 bore dydd Sul 12 o Ebrill, a’r llong yn hwylio am 3:10 y
pnawn. Cyrraedd Gaergybi tua 6:30 p.m ac ymlaen i Lanelwy. Ernes £50 a’r
gweddill erbyn diwedd Chwefror. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Tegwyn
Williams, Penbedw, Ffordd y Bryn, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0DD. Ffôn:
01745 583612 neu Arwel Roberts, Fachwen, Ffordd Rhyl, Rhuddlan LL18 2TP.
Ffôn 01745 590869
Am wybodaeth a chefndir yr Ŵyl, ewch i www.gwylbangeltaidd.com
O.N – nodwch os oes gennych gyflwr meddygol fyddai yn effeithio ar leoliad yr
ystafell.
Aduniad yr Wyl Ban Geltaidd yng Ngwesty yr Abbeyfield, Talybont ger Bangor.
Nos Sadwrn yr 21ain o Chwefror 2015. Mynediad am ddim – amser cychwyn
7p.m. Os am aros noson cysyllter a’r gwesty 01248 352219, Dewch draw!!

