DATGANIAD MYNEDIAD MAES PARCIO TRAETH PORTHOR
Cyfeiriad y safle: Porthor, Aberdaron, LL53 8LG
Ff: 01758 703810
E: llyn@nationaltrust.org.uk
CYFLWYNIAD
•

Mae'r eiddo yn faes parcio lefel sy'n dal oddeutu 180 o gerbydau. Mae un fynedfa, ac allanfa yn unig,
sydd yn caniatáu i un cerbyd i mewn ag allan ar y tro. Mae system un ffordd yn cael ei weithredugydag arwyddion clir yn nodi hyn. Dylai ymwelwyr ddod i mewn ag allan yn y llefydd cywir oherwydd
mae ramp allanfa ar y llawr.

•

Mae derbyniad ffonau symudol yn dda. Mewn argyfwng, dylai ymwelwyr ffonio 999 (neu 101 mewn
sefyllfa nad yw'n argyfwng.)

•

Mae croeso i gŵn yn y maes parcio ac yn y caban croeso. Croesawir cŵn cymorth. Mae'r awdurdod
lleol yn gosod cyfyngiadau tymhorol ar gŵn eraill ar y traeth rhwng Ebrill a Medi. Mae powlen ddŵr ar
gael yn y caban.

•

Nid oes unrhyw fannau i glymu cŵn. Mae cysgod ar un ochr y maes parcio, ond rydym yn annog
ymwelwyr rhag gadael eu cŵn yn eu cerbydau.

CYRRAEDD A CHYFLEUSTERAU PARCIO
•

Mae'r safle yn anghysbell ond yn amlwg wedi'i lofnodi o’r brif ffordd (tua 3 milltir).

•

Mae gan y maes parcio system mynediad ac ymadael unffordd ac yn cael ei lofnodi yn glir drwy
arwyddion. Dylai ymwelwyr ddefnyddio'r pwyntiau mynediad cywir gan fod rampiau ymadael yn eu
lle.

•

Mae 3 ardal parcio penodol ar gyfer ymwelwyr anabl a pharcio am ddim gyda bathodyn glas

•

Mae arwyneb y maes parcio yn raean a gwair sy'n cael ei gadw’n fyr, ond sy'n gallu bod yn fwdlyd a
llithrig mewn tywydd gwlyb parhaol. Mae'r llwybrau mynediad yn raean.

•

Nid oes cerbyd trosglwyddo i'r traeth.

•

Mae'n bosibl gollwng ymwelwyr ar y traeth. Mae'r ffordd yn gul iawn ac efallai y bydd angen i'r gyrrwr
gwrthdroi i fyny llethr serth tua 300 metr yn ôl tuag at y maes parcio.

•

Mae’r mynediad o'r maes parcio i'r traeth ar hyd allanfa graean byr ac i lawr ffordd darmac am
oddeutu 300 metr. Mae'r ffordd yn hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn trydan. Mae’n serth iawn ac nid
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yw’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn sydd ddim yn drydan (oni bai bod cymorth ar gael gan ddau
gynorthwyydd abl)
•

Dehongliadau drwy arwyddion gweledol yn unig. Nid oes unrhyw wybodaeth cyffyrddol neu glywedol ar
gael.

TOILEDAU
Mae dau doiled unrhywiol YG ger y caban croeso.
•

Ceir uned newid babanod mewn un.

•

Mae'r ddau doiled yn 124cm o led ac mae ganddynt lawr concrid.

•

Ceir biniau glanweithiol a chlytiau eu darparu yn y ddau.

•

Mae'r ddau yn cael eu goleuo gan olau naturiol ac artiffisial.

•

Mae gan y ddau doiled sebon, dŵr oer a sychwr dwylo.

•

Nid yw’r toiledau yn cael eu dynofi fel hygyrch.

Mae un toiled dynion ac un toiled merched YG yng ngwaelod y maes parcio.
•

Nid yw'r toiledau yn cael eu dynodi fel hygyrch; Fodd bynnag, mae'r mynedfeydd yn wastad ac mae lle
i gadair olwyn ym mhob toiled. Mae gan y toiled merched rheilen trosglwyddo chwith ac mae gan y
toiled dynion rheilen trosglwyddo dde.

•

Nid oes unrhyw gyfleusterau newid ar gyfer oedolion a phlant.

•

Mae biniau glanweithiol a chlytiau yn y toiled merched.

•

Goleuir y toiledau gan olau naturiol yn unig.

•

Mae gan y toiledau ddŵr oer, sebon a sychwyr dwylo awtomatig.

Mae dau doiled unrhywiol YG ger y traeth (300m o'r maes parcio)
•

Mae'r uned newid babanod yn y ddau doiled.

•

Ceir biniau glanweithiol a chlytiau eu darparu yn y ddau doiled.
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•

Nid yw'r toiledau yn cael eu dynodi fel hygyrch; fodd bynnag, mae'r mynedfeydd yn wastad ac mae lle
i gadair olwyn ym mhob toiled. Ceir canllawiau wal ger y sinc ar y dde a hefyd rheilffordd trosglwyddo
chwith.

•

Mae’r mynedfeydd yn 82cm o led yn y ddau.

•

Mae'r toiledau yn cael eu goleuo gan olau naturiol a fflworoleuol.

•

Mae dŵr oer, sebon a sychwyr dwylo awtomatig yn y ddau doiled.

DERBYNFA YMWELWYR
•

Yn y caban croeso mae pob arwyneb yn galed gyda waliau plastr a llawr pren.

•

Mae stepen 3cm i mewn i’r caban.

•

Mae drysau dwbl y caban yn mesur 77cm o led yr un.

•

Mae'r drysau mynedfa yn agor â llaw (am y tu allan) ac yn cael eu gadael ar agor bob amser pan fydd y
caban yn weithredol.

•

Mae cownter y dderbynfa yn 1 medr o uchel, a'r llall yn 100 centimetr o uchel. Mae’r ddesg yn mesur
1.12 medr. Gall staff helpu ymwelwyr sydd methu cyrraedd y cownter pan fo angen.

•

Mae'r ardal yn cael ei goleuo'n dda gan olau naturiol a bylbiau LED.

•

Mae cadair blygadwy ar gael.

•

Nid oes dolen sain ar gael.

•

Mae’r staff / gwirfoddolwyr yn dymhorol ac fel arfer nid oes ganddynt unrhyw sgiliau cyfathrebu
penodol megis BSL.

•

Nid oes cadeiriau olwyn ar gael i'w benthyg.

Manylion cyswllt am ragor o wybodaeth:
Ff: 01758 703810
E: llyn@nationaltrust.org.uk
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