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Taith Tra Bo Dau i’r Wladfa 2019 
 

"Nid yw'n ormod i ddweud bod dyletswydd ar holl bobl Cymru i ymweld â Phatagonia, os ydy’r gallu ganddyn. Os 

na wnânt, byddant yn colli allan ar un o brif gyfleoedd bywyd. Mae'r croeso a'r cynhesrwydd wrth gwrs yn 

anhygoel, ond yn fwy na dim byd y balchder rydych chi'n teimlo fel Cymro ynglŷn â sut maen nhw' wedi goroesi 

sefyllfaoedd ac anawsterau'n yn anhygoel ac mae'n rhywbeth y gallwch chi ei werthfawrogi trwy ymweld."  Rhys 

Meirion 
 

“Mae'n anodd esbonio yr hyn yr oeddwn i'n teimlo pan glywais yn gyntaf y Cymraeg berffaith a siaredir gan yr 

Arianninwyr Cymreig, nad oedd erioed wedi bod yng Nghymru. I fynd i mewn i ysgol a gweld y plant yn dysgu ac 

yn canu ein hiaith, teimlais mor falch i fod yn Gymro. Heb amheuaeth, mae Patagonia yn lle hudol!”   Aled Wyn 

Davies 

 

 

 

Ar y daith anhygoel hwn, fyddwch yn mwynhau'r cyngherddau a gweithgareddau cymdeithasol niferus yng nghwmni Rhys 

Meirion, Aled Wyn Davies â’i pianydd Menna Griffiths, ac hefyd yn cefnogi ysgolion Cymraeg yn y rhanbarth unigryw hon o'r 

Ariannin. Yr ysgolion yw prif ffynhonnell cadwraeth yr iaith a'r ddiwylliant Cymraeg ym Mhatagonia ac mae "Teithiau Tango" yn 

falch o gyfrannu at yr achos anhygoel hon! 

 

Gwnewch y siwrne phrofiad oes yng nghwmni y ddau canwr enwog, a fydd yn ymuno â nifer o artistiaid lleol, gan gynnwys y 

gaucho Alejandro Jones, Billy Hughes a llawer mwy. Bydd y daith 17 diwrnod hwn ym mis Tachwedd 2019 yn gyfle 

bythgofiadwy i fwynhau cyngherddau ar draws Patagonia Cymru, i gwrdd a threulio amser gyda'r bobl leol a phrofi'r gorau o'r 

hyn sydd gan y rhanbarth i'w gynnig - golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweliadau â'r lleoliadau hanesyddol 

pwysicaf. 

 

Mae'r holl weithgareddau wedi'u threfnu'n arbennig gan y bobl leol ar gyfer ein grwpiau. Byddwch yn gael cyfle i gwrdd a 

chymdeithasu gyda’r gymuned yma; siarad, a hyd yn oed yn canu gyda nhw yn Gymraeg! 

Os nad ydych chi'n siarad Cymraeg neu rydych chi'n ddysgu, peidiwch â phoeni oherwydd bod ein holl deithiau'n cael eu 

harwain gan arweinwyr grŵp cyfeillgar a gwybodus sy'n rhugl yn y Saesneg, y Gymraeg a Sbaeneg a fydd ar gael i'ch helpu 

gyda phopeth! 

 

Mae'r pris ar gyfer ein taith yn cynnwys teithiau rhyngwladol a mewnol, pob llety gyda brecwast, trosglwyddiadau preifat, pob 

gweithgaredd (gan gynnwys cyngherddau) ac un phryd ychwanegol y dydd ar ben brecwast. 

 

Dyma gyfle am daith fythgofiadwy!  Ymunwch gyda Rhys ac Aled i sicrhau ei fod yn siwrne unwaith mewn bywyd! 
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Eich Teithlen 

 

Dydd Mawrth 12 Tachwedd 

Heddiw, byddwn yn hedfan o Lundain i Buenos Aires 

am eich daith bythgofiadwy. Trefnwyd ein hediad 

gyda'r nos er mwyn i chi deithio dros nos a ddim â 

gwastraffu unrhyw amser yn yr Ariannin! 

 

Dydd Mercher 13 Tachwedd 

Bore ma cyrhaeddwn yn ninas Buenos Aires a byddwn 

yn trosglwyddo i'ch gwesty a leolir yng nganol y dinas. 

Ar ôl cyrraedd, byddwn yn mwynhau brecwast. Yma, 

byddwn yn gallu treulio'r diwrnod yn ymlacio neu 

chyfle am daith o gwmpas Buenos Aires, cyn noson o 

ddiwylliant a chyffro yn un o Sioeau Tango enwog 

Buenos Aires (gynhwysir chinio). 

 

Dydd Iau 14 Tachwedd 

Mae'r diwrnod yn dechrau gyda Taith y Ddinas Preifat (gyda chinio wedi'i gynnwys). Mae Buenos Aires 

yn adnabyddus ledled y byd am ei bensaernïaeth ysblennydd ac amrywiol, o hen adeiladau coloniaidd 

a phalasau Ffrengig i'r sgïowyr diweddaraf; ac am ei wefannau bywiog bywiog a safleoedd diwylliannol 

ddiddiwedd o ddiddordeb. Mae ein taith yn cychwyn yn Plaza de Mayo, lle o arwyddocâd hanesyddol 

anferth i'r ddinas, ac o hynny yn teithio ymlaen i'r Casa Rosada - neu'r Tŷ Pinc - y Plas Arlywyddol, 

neuadd y dref Cabildo a'r Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Neoclassical, cartref olaf tad sylfaen yr 

Ariannin, José de San Martín. O'r fan hon byddwn yn archwilio rhai o'r cymdogaethau neu'r barļau 

mwyaf newydd a hynaf y mae'n rhaid i'r Ariannin eu cynnig, gan gynnwys San Telmo, La Boca, Puerto 

Madero, Retiro a Recoleta. Bydd ein taith yn dod i ben yn y fynwent Recoleta enwog, gwir labyrinth o 

ysgogion addurniadol lle byddwn ni'n stopio ar bedd Eva Peron, un o eiconau mwyaf adnabyddus y 

wlad. 

 

Ar ôl y daith byddwn yn trosglwyddo i'r maes awyr ar gyfer eich hediad i Drelew lle bydd eich tywysydd 

lleol yn eich cwrss a'ch drosglwyddo i'n llety yn Puerto Madryn. 

 

Dydd Gwener 15 Tachwedd 

Heddiw bydd y diwrnod cyfan yn cael ei wario yn Nhrelew, y dref wedi'i sefydlu a'i enwi ar ôl Lewis 

Jones ac yn ymweld ag adeiladau hen a newydd, gan gynnwys Ysgol yr Hendre, lle mae'r plant yn 

derbyn addysg ddwyieithog ac Amgueddfa "Pueblo de Luís". Yma byddwn ni'n gael saib am ginio, ac 

yna daith gerdded fer. Y prynhawn yma, bydd Ysgol yr Hendre yn croesawu chi gyda de Cymru 

draddodiadol. 

 

Yn ystod y nos byddwch yn mwynhau'r cyntaf o nifer o gyngherddau Tra Bo Dau ynghyd â ‘Choctel’ 

Croeso gyda Chymdeithas Gymreig Puerto Madryn. Dychwelyd yn hwyr i'r gwesty. 

 

Yn flynnyddol yr ydym yn rhedeg taith 

‘Pen-Blwydd Trefevelin’ ond fe 

benderfynnon eleni gyfuno’r daith 

gyda’r cyfle arbennig yma i fynd a Tra 

Bo Dau allan i Batagonia.  Yn 1885 (20 

mlynedd ar ôl i’r Cymry gyrraedd ar yr 

enwog Mimosa), cyrhaeddodd y 

Rifleros - tua 30 o ddynion ar gefn 

ceffyl - yng Nghwm Hyfryd dan 

arweiniad El Baqueano, John Daniel 

Evans a 133 mlynedd yn 

ddiweddarach, gallwch chi gyrraedd 

hefyd! Bydd y digwyddiad hwn yn cael 

ei ddathlu'n flynyddol, a bydd ein grŵp 

lwcus yn rhan o ddathliadau 2019. 

Cyfle am Barti! 
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Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 

Rydym yn cychwyn yn gynnar heddiw am daith dywysedig yn Puerto Madryn lle byddwn yn ymweld â'r 

safleoedd lleol sy'n gysylltiedig â glanio gwreiddiol y Mimosa ym 1865. Yn dilyn cinio, byddwn yn 

ddychwelyd i'r gwesty lle gallwch chi fwynhau'r prynhawn yn eich amser eich hun. Yn ystod y noson, fe 

fyddwn ni'n mwynhau Tra Bo Dau mewn cyngerdd gyda ‘Choctel’ Croeso gyda Chymdeithas Trelew 

Cymru ac yna ddychwelyd i'r gwesty gyda'r nos. 

 

Sul 17 Tachwedd 

Bore rhydd i ymlacio neu i archwilio'r ardal yn amser eich hun! Heddiw, fe wnawn ni fwynhau cinio 

barbeciw traddodiadol a elwir yn "asado" ar ffarm deulu lleol yn y Gaiman.  

 

Ynghyd â'r bobl leol, byddwn yn mwynhau'r cyngerdd olaf Tra Bo Dau yn y cymoedd. Ar ôl y cyngerdd, 

byddwn yn ddychwelyd i Puerto Madryn am noson rhydd i ymlacio. 

 

Dydd Llun 18 Tachwedd 

Ymadawwn yn gynnar am daith ddiwrnod llawn i Warchodfa Bywyd Gwyllt Talaithiol Peninsula Valdes, 

Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Pan gyrhaeddwn, rydyn ni'n mynd ar gwch am brofiad anhygoel 

wylio morfilod o Morfilod Deheuol De. I fod mor agos atynt, brofiad symudol, bydd yn aros gyda chi am 

eich oes! Tua hanner dydd byddwn yn gael chinio mewn bwyty lleol. O'r fan hon fe wnawn ni 

ddychwelyd i'r gwesty ym Mhorth Madryn am noson rhydd i ymlacio. 

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 

Heddiw, byddwn yn ymweld â pentref Gaiman am daith dywys lle byddwn yn ymweld â nifer o leoedd o 

ddiddordeb gan gynnwys yr amgueddfa, y Tŷ Cyntaf a'r Ysgol Gymraeg. Mae Gaiman yng nghanol y 

rhanbarth Cymreig yma ym Mhatagonia, yn ddiwylliannol ac o rhan ddemograffig, ac fe'i gelwir yn 

Gymraeg Y Wladfa Gymreig. Sefydlwyd y dref ym 1874 gan David D. Roberts ac mae'n cynnal 

Eisteddfod Ieuenctid bob mis Medi. Y prynhawn yma byddwn ni'n mwynhau Te Traddodiadol Cymreig 

a ddrefnir gan Ysgol y Gymraeg Gaiman. Ar ôl ymchwilio i Gaiman, byddwn yn mynd i Dolavon ac yn 

ymweld â rhai adeiladau hanesyddol, capeli a'r amgueddfa yn Nhir Halen, sy'n rhoi cyfrif gweledol 

hyfryd o ymsefydlwyr Cymru a'u hamser cynnar yn Y Wladfa! 

 

Dydd Mercher 20 Tachwedd 

Mae gennym daith wych o'n blaenau heddiw - croesi'r 'paith' neu'r anialwch tuag at yr Andes - taith 

anhygoel unwaith yr ymgymerodd ymfudwyr Cymreig i'r rhanbarth barren hon 134 mlynedd yn ôl! 

 

Byddwn yn dilyn yr unig lwybr ar hyd anialwch Patagonia, gan stopio mewn sawl man o ddiddordeb 

hanesyddol ar hyd y ffordd. Bydd pecyn cinio yn cael ei ddarparu ar y llwybr. Byddwn yn cyrraedd ein 

gwesty yn Esquel lle byddwn yn ymgartrefu cyn i'r cinio gael ei weini. 

 

Dydd Iau 21 Tachwedd 

Heddiw, byddwn yn teithio i Barc Cenedlaethol Los Alerces, un o ddim ond 34 o leoedd mewn mannau 

bioamrywiaeth ar y Ddaear. Mae'r parc hwn yn cynnwys 2,630 cilomedr sgwâr o goedwig anhygoel a 
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bywyd gwyllt. Wedi'i enwi felly oherwydd ei fod yn gartref i'r boblogaeth fwyaf o'r goeden Alerce prin, un 

o'r coed sy'n byw hiraf yn y byd, mae hefyd yn ymfalchïo â dewis helaeth o fywyd gwyllt yn ogystal â 

safleoedd naturiol fel llynnoedd, afonydd, tywod annisgwyl rhewlifoedd a ffosilau morol. Unwaith yr 

ydym wedi mwynhau amser yn y Warchodfa Biosffer UNESCO hon, rhoddir amser i fwynhau cinio 

mewn bwyty traddodiadol (heb ei gynnwys). Yna byddwn yn mynd yn ôl i'n gwesty am ryw amser rhydd 

cyn mwynhau cinio Chroeso a drefnir gan drigolion Cymru o Esquel. 

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd 

Mwynhewch daith ddiwrnod llawn yn edrych ar uchafbwyntiau Trevelin, gan gynnwys yr Amgueddfa, 

Melin Nant Fach, Gravera Grave, capeli ac Ysgol y Cwm. Yn ystod y prynhawn byddwn yn mwynhau 

'asado' traddodiadol ar fferm Teulu lleol. Bydd y noson yn cael ei wario yn Nhrevelin yng nghwmni Tra 

Bo Dau cyn y cyngerdd cyntaf yn yr Andes. Yn dilyn y cyngerdd, fe fyddwn ni'n mwynhau ‘coctel’ 

Croeso gyda Chymdeithas Gymreig Trevelin ac yn dychwelyd yn hwyr i'r gwesty yn Esquel. 

 

Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 

Ymwelwn â Nant y Fall Reserve a gwinllannoedd Nant y Fall heddiw, mwynhewch ginio gyda theulu 

lleol. Ar ôl cinio bydd amser rhydd i archwilio'r lle diddorol hon ar ei ben ei hun - yma, yng nghanol yr 

Andes! Byddwn yn dychwelyd i Esquel i gymryd taith dywys o gwmpas y ddinas. Heno, bydd Tra Bo 

Dau yn ein diddanu mewn cyngerdd yn Esquel. 

 

Dydd Sul 24 Tachwedd 

Heddiw, ymunwch â Chymdeithas Rifleros yn yr Ysgol 18 am bicnic chinio. Yn y prynhawn, cerddwch 

ddewisol i'r Graig Goch lle bydd seremoni ddathliadol yn digwydd. Ddychwelyd i'r gwesty a noson 

rhydd i ymlacio.  

 

Dydd Llun 25 Tachwedd 

Heddiw, byddwn yn gael profiad o orymdaith lliwgar a hanesyddol Trevelin. Roedd Trevelin yn bwysig 

i'r rhanbarth oherwydd ei fod yn gartref i'r melin cyntaf, a elwir yn "Los Andes", yn 1891. Mae’r enw yn 

dod o’r gair 'Trefelin', sydd yn meddwl ‘Mill Town’. Y noson hon, byddwn yn mwynhau cinio ffarwel 

gyda'n gilydd yng nghwmni'r Gymdeithas Cymraeg ym Mhatagonia wrth i ni feddwl am ein holl 

brofiadau dros y dau wythnos diwethaf! 

 

Dydd Mawrth 26 Tachwedd 

Yn dilyn brecwast, byddwn yn gadael Esquel am daith yrru golygfaol i Bariloche lle byddwn yn hedfan i 

Buenos Aires. Ar ôl cyrraedd, byddwn yn derbyn trosglwyddiad preifat gyda tywysydd lleol i'r gwesty. 

Heno byddwn yn gael chinio yn y gwesty. 

 

Mercher 27 Tachwedd 

Heddiw byddwch yn gadael i ddychwelyd adref, neu ymlaen ar un o'n hymestyniadau. 

 

Dydd Mercher 28 Tachwedd 

Byddwch yn cyrraedd yn ôl yn y DU heddiw ac yn dechrau eich daith adref, yn barod i ddweud wrth 

bawb am eich brofiad gwych yr ydych newydd rhannu ym Mhatagonia! 
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Pris y taith: £ 5,200 y pen  
(yn seiliedig ar 2 o bobl yn rhannu ystafell) 
 
Atodiad Unigol: £ 500 

 

 
 
 

• Trosglwyddiadau maes awyr yn y DU 
• Yswiriant Teithio Personol 
• Unrhyw beth na chrybwyllir yn y  
  deithlen 
• Arian gwario a tipiau 

 

 
 
 

• Hediadau Rhyngwladol ac Mewnol 
• Llety gyda brecwast 
• Cludiant 
• Ymweliadau / gweithgareddau 
  grybwyllwyd yn y deithlen 
• Prydau ychwanegol fel y nodwyd yn y 
  deithlen 

 

YN CYNNWYS 

YN CYNNWYS 

NID YW YN CYNNWYS 

Nodwch: Mae’n bosib gall y deithlen newid. 


