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Ymunwch â Ramble a Scramble wrth iddynt archwilio 
arfordir prydferth Abergwaun ac Wdig!  Dilynwch 
y daith gerdded glan môr hon o’r orsaf reilffordd i’r 

acwariwm cyffrous a thu hwnt!

Helpwch Ramble a chyfrif faint o gychod y gallwch eu 
gweld! 

Chwiliwch am y mosaigau a cherfluniau diddorol, 
dysgwch am y bywyd gwyllt lleol yn yr acwariwm a 

mwynhewch hufen iâ ger glan y môr!

Cadwch Ramble a Scramble yn hapus - gadewcg eich 
olion traed yn unig ac ewch â ch sbwriel adres.

Mwynhewch yr awyr agored!



Chwiliwch am gerflun cath yr orsaf yn y
gornel y tu allan i Gaffi'r Hen Orsaf.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi
anwes i’r gath cyn i chi adael! Gadewch
yr orsaf drwy'r maes parcio a byddwch
yn ofalus rhag ofn bod ceir yn dod i
mewn i'r orsaf.
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Gellir dod o hyd i rai opsiynau ar hyd y daith
gerdded, gan gynnwys y caffi yn yr orsaf drenau.

Toiledau cyhoeddus wrth ymyl acwariwm
Ocean Lab.

Yn hygyrch i gadeiriau olwyn a bygis ac eithrio
grisiau yn adran 5. Gellir dilyn llwybr hygyrch
arall ar hyd y llwybr beicio / cerddwyr wrth
ymyl y polion fflag wrth y maes parcio.
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Dilynwch Ramble a Scramble ar hyd
arfordir prydferth Abergwaun ac
Wdig. Chwiliwch am gerfluniau a
mosaigau wrth i chi ddilyn y daith
gerdded arfordirol heibio acwariwm
Ocean Lab ac i'r Llwybr Morol!

Dechrau: Gorsaf Drenau Abergwaun acWdig

Ar ôl i chi adael yr orsaf, croeswch y
ffordd a'i dilyn i lawr i gyrraedd dwy
gylchfan. Ewch i'r chwith ar yr un cyntaf
ac yna i'r dde ar yr ail! Allwch chi weld
cerflun o rwyd a physgod?
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Ewch ymlaen heibio’r Acwariwm yn Ocean
Lab nes i chi gyrraedd maes chwarae!
Gallwch stopio yma a chael hwyl neu ddal i
fynd ar hyd y llwybr! Fe welwch rai mosaigau
ar y llawr wrth i chi gerdded ar hyd y ffordd.
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Daliwch ati i gerdded nes i chi gyrraedd maes
parcio bach a pholion fflag. Sawl baner allwch
chi eu gweld? Daliwch ati nes i chi gyrraedd
grisiau! Ewch i fyny'r grisiau ac yna i'r chwith.
Rydych chi nawr ar y Llwybr Morol! Allwch chi
weld y cerflun ar hyd y llwybr? I ba gyfeiriad
ydych chi'n meddwl y mae'r cysgod yn
wynebu?
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Mae gennych chi'r dewis yn awr o
barhau ar hyd y Llwybr Morol nes y
gallwch weld Cwm Abergwaun oddi
tanoch chi, neu dilynwch y llwybr yn
ôl i'r orsaf drenau, gan fachu hufen iâ
efallai o’r Shack ar y ffordd!

6
Pa faneri allwch chi eu gweld ar y
polion fflag?

A allwch enwi'r gwledydd ymaent
yn eu cynrychioli?

Faint o gychod allwch chi eu gweld?

Allwch chi weld y fferi yn y porthladd?

Beth allwch chi ei weld yn ymosaigau?

Pam ydych chi'n meddwl eu bod yno?

Allwch chi weld yr adeilad gyda'r to crwm? Dyna lle
byddwch chi'n cerdded heibio iddo nesaf! Dilynwch y
llwybr heibio'r adeilad nes i chi weld adeilad crwm arall.
Dyma Acwariwm Ocean Lab! Mwynhewch grwydro trwy’r
acwariwm neu ewch ymlaen ar eich taith!
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