
Ffordd Brailsford
“Rydw i wedi bod yn ddigon
ffodus i deithio'r byd yn 
reidio beic, ond i mi does
ond un lle sy’n  wirioneddol
sefyll allan; adref. Does dim
beicio gwell, neu ran fwy
trawiadol o'r byd nag Eryri.

Mae’r lle yn chwa o awyr
iach yn llythrennol. Dwi byth
yn gadael heb deimlo yn
well na phan gyrhaeddais!

Wrth dyfu i fyny, dyma’r 
llwybrau yr oeddwn yn hoff
o’u beicio;  y ffordd, y
dringo, y cyfuniad hyfryd
rhwng  môr a mynydd.
Dyma oedd fy 
ysbrydoliaeth.”

Brailsford Way Cyngor Brailsford
Mae Syr David Brailsford wedi bod yn un o 
ffigyrau amlycaf y byd beicio ym Mhrydain dros y 
degawd diwethaf, ac mae wedi chwarae rhan fawr 
yn ei lwyddiant - Tour de France, Tour of Britain, 
a Medalau Aur Olympaidd.

Maeth yw un o gonglfaeni beicio. Mae angen i chi ddysgu
sut i edrych ar ôl eich corff cyn, yn ystod ac ar ôl taith.

Cyn beicio:
Brecwast yw pryd pwysicaf y dydd.

Yn ystod taith:
Digon o ddŵr! Ni allwch gynnal eich perfformiad 
os nad ydych yn rhoi ynni i’ch corff.  

Wedi taith: 
Bwyta pryd llawn protein, â digon o 
garbohydradau i ailgyflenwi'r calorïau.

Ffordd Brailsford
Brailsford Way

www.ymweldageryri.info
www.visitsnowdonia.info

Betws y Coed

Nantgwynant

Drws y Coed

Take note 
“The natural landscape of Snowdonia was my 
motivation for being out on the road. Look out for
Snowdon, Glyderau, Rhinogydd, Menai Strait, 
Swallow Falls, Nant Peris and Deiniolen.”

The majority of the routes are within the Snowdonia 
National Park, 823 square miles of it. They also 
circle Wales’ highest mountain, Snowdon. 

There are some cracking cafés on the routes 
serving what cyclist needs. Fuel!

Cycle past Edward the 1st’ Caernarfon Castle, 
a designated UNESCO World Heritage Site.

Dolbadarn, Llanberis and Dolwyddelan Castles
built by the Welsh prince Llywelyn ap Gruffudd 
in the early 13th century. 

75 milltir neu 50 milltir
75 miles or 50 miles

Eryri   Snowdonia
Mynyddoedd a Môr
Mountains and Coast
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Llefydd i’w gweld ar y ffordd.
“Tirwedd naturiol Eryri oedd fy nghymhelliant i fod allan 
ar y ffordd. Cadwch lygaid barcud am yr Wyddfa a’i chriw;
y Glyderau, Rhinogydd, Afon Menai, Rhaeadr y
Wennol, Nant Peris a Deiniolen.”

Mae'r rhan fwyaf o'r llwybrau o fewn Parc Cenedlaethol
Eryri sydd yn 823 milltir sgwâr i gyd. Mae’r llwybrau 
hefyd yn cylchu mynydd uchaf Cymru, Yr Wyddfa.

Mae yna gaffis gwych ar y llwybrau sy'n cynnig 
bob dim y mae beicwyr ei angen. Ynni!

Beiciwch heibio Castell Edward y 1af yng Nghaernarfon,
Safle Treftadaeth y Byd UNESCO dynodedig.

Castell Dolbadarn, Llanberis a Dolwyddelan a 
adeiladwyd  gan y tywysog Cymreig Llywelyn ap 
Gruffudd yn gynnar yn y 13eg ganrif.

Beth Sydd Mor 
Arbennig?
“Un peth yr wyf wir yn ei
fwynhau; cael hoe fach
mewn caffi lleol, ac eistedd
yno am ychydig yn cael
paned o goffi a sgwrs 
gyda’r bobl leol.

Defnyddwyd rhannau o'r 
llwybrau yma yn ystod
cymal o'r Tour of Britain yn
2014 a 2015. Mae'r dringo
yn anferth; dringo o lefel y
môr i’r pwynt uchaf o 360m
ym Mhen y Pass. Mae'r
golygfeydd yn hudolus, ac
amrywiaeth y beicio yn 
wirioneddol unigryw.

Mae'r ffyrdd yn llyfn;  
perffaith ar gyfer beicio, 
a’r llwybrau wedi eu 
harwyddo’n dda. Rydym
hefyd wedi sefydlu cymalau
ar Strava. Dyma'r lle y cefais
fy magu, ac yma cefais
fy ysbrydoli.”

What’s So Special?

Sir David Brailsford CBE Betws y Coed

Bwlch Llanberis
Llanberis Pass

Tour of Britain Dolbadarn

Tŷ Hyll

Dyffryn Nantlle 
Nantlle Valley

Caernarfon

Beddgelert

www.visitsnowdonia.info  
www.ymweldageryri.info
www.facebook.com/visitingsnowdonia
www.twitter.com/visit_snowdonia 
www.youtube.com/VisitSnowdonia
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Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau
cywirdeb y cyhoeddiad hwn, ni all
Cyngor Gwynedd dderbyn
cyfrifoldeb am unrhyw wallau, 
anghywirdeb, neu unrhyw beth a
adawyd allan neu am unrhyw fater
sy’n deillio o neu sy’n gysylltiedig
mewn unrhyw ffordd â chyhoeddi’r
wybodaeth sydd wedi ei 
chynnwys yn y taflen hwn.

Whilst every effort has been made 
to ensure the accuracy in the 
publication, Gwynedd Council 
cannot accept responsibility for any
errors, inaccuracies or omissions or
for any matter in any way connected
with or arising out of the publication
of the information contained 
within this brochure.

BBRAILSFORD Way

Ffordd

Capel Curig 

Sir David Brailsford CBE

“There’s no better cycling, or a more 
stunning part of the world than Snowdonia.”

“Does dim gwell seiclo, neu ran 
fwy trawiadol o'r byd nag Eryri.” 

www.ymweldageryri.info
www.visitsnowdonia.info
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