
 

Annwyl Aelod Gelli Gyffwrdd, 
 

Diolch am brynu un o’n Tocynnau Tymor cyffrous. 
 

Boed dyma’r tro cyntaf i chi brynu Tocyn Tymor neu’ch bod yn 
ailymuno gyda ni, dymunwn hwyl a mwynhad i chi trwy gydol y 
tymor. 
 

Mae’r tocyn yn fargen arbennig i deuluoedd ac i unigolion fel ei 
gilydd, ac mae’n caniatáu i chi gael mynediad diderfyn i’r Parc yn 
ystod Prif Dymor 2018.  
 
Telerau ac Amodau: 
 Mae’r Tocyn Tymor yn caniátau i’r person a enwir gael mynediad i’r parc, ac ni ellir ei 

drosglwyddo am unrhyw reswm 

 Mae Tocynnau Tymor yn ddilys am 12 mis o’r dyddiad y’i cofrestrir, a chaniatâ fynediad 
diderfyn i’r parc yn ystod y Prif Dymor yn unig 

 Mae mynediad i’r Chwaraefan Feddal y Sgubor Hud yn gynwysedig yn ystod y Prif 
Dymor, mae prisiau a gostyngiadau yn weithredol yn ystod Tymor y Gaeaf 

 Caiff deiliad sydd heb fod â’i docyn yn ei feddiant ar ddiwrnod yr ymweliad fynediad i’r 
parc trwy ddangos cerdyn adnabod arall. Caniateir hyn ddwywaith yn unig. 

 Mae’n bosib y bydd gofyn i gwsmeriaid ddiweddaru eu lluniau ar y system aelodaeth. 

 Mae’n rhaid i blant dan 16 oed fod yng ngofal oedolyn 

 Yn ystod y Tymor Isel a’r Tymor Canol, bydd y gweithgareddau yn dilyn system rota —  
bydd amserlenni’n cael eu darparu wrth i chi ddod i mewn 

 Mae gan y Tîm Rheoli’r hawl i dynnu neu newid unrhyw weithgaredd, reid neu 
arddangosfa heb rybudd ymlaen llaw 
 

 

Cofion gorau, Tîm Gelli Gyffwrdd 
 

Am wybodaeth lawn ynglŷn â’n rhaglen weithgareddau  
gyffrous ar gyfer 2018 ewch i’n gwefan 

www.greenwoodforestpark.co.uk 

 
HOFFWCH ein tudalen Facebook i gael y  

newyddion, cynigion a chystadlaethau diweddaraf 

www.facebook.com/greenwoodforestpark                
 
 

 

 

~ Manteision o fod yn Ddeiliad Tocyn Tymor ~ 
 

Prif Dymor 
Parc ac Y Sgubor Hud 

(Mynediad Diderfyn AM DDIM yn ystod y Prif Dymor) 
 

 
 Partïon Pen-blwydd gostyngol 
 10% oddi Eitemau a brynir yn Siop y Fesen (ac eithrio Bwyd, Diod a 

Melysion) 
 

Dyddiadau y Prif Dymor 
Sad 10 Chwef 2018*  Gwen 23 Chwef 2018* 
Sad 17 Maw 2018  Sul 4 Tach 2018 

*Bydd Y Ddraig Werdd a Sblash O Haul yn aros ar gau yn ystod Hanner Tymor Chwefror 
 

(Bydd pris mynediad i blant dros 1 oed) 
(Pob Oedolyn a phlant dan 1 am DDIM)  

 

10% oddi ar: 
 Pris Mynediad i Blant 
 Digwyddiadau Siôn Corn 
 Partïon Pen-blwydd 
 Eitemau a brynir yn Siop y Fesen (ac eithrio Bwyd, Diod a Melysion) 

 
Dyddiadau Tymor y Gaeaf 

Byddwn ar gau Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig , Gŵyl San Steffan a diwrnod y Flwyddyn Newydd 

 
++HEFYD++ 

Adnewyddwch eich tocyn ar neu cyn y  
dyddiad terfyn, ac fe gewch ostyngiad o 10% 

(Dyddiad terfyn ar gael ar gefn eich erdyn) 

http://www.greenwoodforestpark.co.uk/
http://www.facebook.com/greenwoodforestpark

