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Telerau archebu llety 2021 
 

Diolch i chi am archebu llety yn Nant Gwrtheyrn. Edrychwn ymlaen at eich croesawu. 
 
*NODER: Wrth wneud archeb, bydd y telerau canlynol yn ogystal â Thermau & Amodau'r safle yn eich 
rhwymo i gytundeb â Nant Gwrtheyrn. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y canlynol yn ofalus: 
 

Tariff 2021 
1 x noson Gwely a Brecwast- £60.00 y person / y noson (£30.00 i blant 4-15 oed) 

2 x noson Gwely a Brecwast - £105.00 y person / y noson (£52.50 i blant 4-15 oed) 
Plant 3 oed ac o dan – AM DDIM 
Gwely soffa / camp – pris plentyn 

 
Tŷ Canol: PRIS FESUL UNED - yn cynnwys brecwast 
Dwbl/Twin: £130 am 1 noson / £230 am 2 noson 

Ystafell cysgu 3: £169 am 1 noson / £309 am 2 noson 
Ystafell cysgu 6: £245 am 1 noson / £445 am 2 noson 

£20 am berson sengl mewn gwely dwbl 
 
 Mae’r pris yn cynnwys eich ystafell ynghyd â phrydau/lluniaeth a ddynodir. Oni bai ei fod wedi’i fynegi’n 
glir wrth archebu, bydd prisiau’r bythynnod hunan arlwyo ddim yn cynnwys unrhyw brydau/lluniaeth.  
Gweler y fframwaith prisiau isod: 
 

1. Ystafelloedd en suite (yn cynnwys Brecwast Llawn) - codir pris fesul person 
2. Tŷ Canol  (yn cynnwys Brecwast Llawn) - codir pris fesul uned 
3. Bythynnod Hunan-ddarpar* (DIM Brecwast) - codir pris fesul bwthyn  

*(ymwelwch â  www.ygorauogymru.co.uk i archebu bwthyn hunan-ddarpar)    
 

Atodiad deiliadaeth sengl - Ystafell ddwbl en suite, bydd cost atodol o £20 yn cael ei godi. 
(yn ddibynnol ar argaeledd) 
 
Dulliau Talu: 
Arian parod, siec, cerdyn debyd/credyd, taliadau BACS – gweler manylion taliadau BACS ar eich anfoneb.  
*(nid ydym yn derbyn cerdyn American Express) 
 
Archebu 
Telir 50% fel blaendal wrth archebu, a’r gweddill yn ddyledus o leiaf 28 diwrnod cyn eich arhosiad.   
Ni fydd y blaendal yn ad-daladwy. 
 
Canslo  
Noder bod eich archeb yn gytundeb cyfreithiol. Os oes angen i chi ganslo, cysylltwch â ni ar unwaith. 
*Noder nad yw’r blaendal o 50% yn ad-daladwy. 
Unwaith y bydd y balans wedi'i dalu, mae'r canlynol yn berthnasol: 
Pe baech yn canslo 7 - 14 niwrnod cyn dyddiad yr arhosiad, bydd 50% o’r balans yn cael ei ad-dalu.  
Pe baech yn canslo o fewn 7 niwrnod cyn dyddiad yr arhosiad, bydd 25% o’r balans yn cael ei ad-dalu. 
Pe baech yn canslo o fewn 2 ddiwrnod cyn dyddiad yr arhosiad, bydd dim ad-daliad. 
Methiant i ymddangos - Os nad ydych yn canslo eich archeb a ddim yn troi i fyny, bydd dim ad-daliad.      
 
Gohirio yn sgil Covid-19 
*Noder nad yw’r blaendal o 50% yn ad-daladwy. 
 

http://www.ygorauogymru.co.uk/
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Os yw Covid-19 yn atal chi rhag dod i aros yn Nant Gwrtheyrn gallwn gynnig yr opsiynau canlynol: 
- Newid dyddiad eich arhosiad. Ein polisi sylfaenol yw  symud yr archeb i ddyddiad newydd  o fewn 12 mis i’r dyddiad 

gwreiddiol 

-Os ydych wedi talu yn llawn gallwn roi ad-daliad o 50%.  
 

Mae penderfyniad Nant Gwrtheyrn yn derfynol 

 
Cyrraedd     Rhwng 4 – 5:00yh ar ddiwrnod y cyrrhaeddiad. 

Eithriadau - cysylltwch â’r Swyddfa ar 01758 750334 
 

*Mae Derbynfa’r Nant ar agor hyd nes 10:00yh ar nos Wener pan fo priodas penwythnos ymlaen. Rydym 
yn awgrymu’n gryf y dylai pob ymdrech gael ei wneud i gyrraedd o fewn yr amser yma er mwyn sicrhau 
eich diogelwch a’ch bod yn cael mynediad i’r ystafell.  Os nad yw’n bosib i chi gyrraedd erbyn 10:00yh 
gofynnwn yn garedig i chi alw’r Dderbynfa i wneud trefniadau parthed eich ystafell. 
 

Oriau agor y Dderbynfa (Haf: Mawrth – Hydref)  Llun – Iau:  9yb – 5yp 
        Gwener: 9yb – 10yh # 

Sadwrn: 9yb – 5yp  
Sul  9yb – 5yh  

# DIM OND OS OES PRIODAS YMLAEN 
Oriau agor y Dderbynfa (Gaeaf: Tachwedd - Chwefror) Llun – Gwener:  9yb – 5yp 
        Sadwrn:   9yb – 5yp  

Sul:                11yb – 4yp  
 

 
Ffôn: 01758 750334  
 
Noder - Ni chaniateir mynediad i’ch ystafell os na dderbynnir taliad llawn am y llety 
 
Y Safle 

Oherwydd natur henafol Nant Gwrtheyrn, mae’r llwybrau o amgylch y pentref yn anwastad ac yn gallu bod yn 

llithrig. Byddwch yn ofalus wrth gerdded o amgylch y pentref yn enwedig mewn tywydd gwlyb a phan mae hi’n 

dywyll. Byddwch yn ymwybodol fod yr ardal o flaen Neuadd y Nant yn anaddas I esgidiau sowdl uchel.    

 

Gadael  
Rhaid gadael eich ystafell erbyn 10yb ar y diwrnod ymadael (9:30yb i ddysgwyr ar gwrs iaith). Mae posib 
trefnu i ymadael am 13:00 am gost atodol o £20 *(dibynnol ar argaeledd)  
 
Allweddi 
Bydd allwedd yr ystafell yn cael ei ryddhau i chi ar gyrraedd. Gofynnir fod yr allwedd yn cael ei adael yn 
nrws yr ystafell wrth ymadael. Os nad yw’r allwedd yn cael ei adael yn yr ystafell, bydd swm o £20 yn cael 
ei godi ar eich cerdyn. *(£20 yw cost torri allwedd newydd) 
 
Difrod  
Rhaid trin ein llety gyda gofal a pharch. Mae pob gwestai yn gyfrifol ac yn atebol am unrhyw 
ddifrod/colledion a achosir i’r ystafell a’i chynnwys - os bydd difrod yn cael ei achosi, dylid rhoi gwybod i 
staff y Nant cyn gynted â phosib. Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw un o adeiladau’r Nant a bydd tâl yn cael 
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ei godi am unrhyw waith glanhau ychwanegol.  
 
 
Atebolrwydd  
Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod, colled neu anaf i unrhyw aelod o’ch parti neu 
unrhyw gerbyd neu eiddo tra ar dir Nant Gwrtheyrn. 
 
 
 
 
Data 
Gellir cadw, ar gyfrifiadur, unrhyw ddata a gasglwyd yn ystod y broses archebu. Bydd y Nant yn cadw 
manylion cyswllt ar gyfrifiadur oni bai fod y cwsmer yn dymuno i ni beidio. Pe baech yn dymuno i ni beidio 
â chadw eich gwybodaeth, rhaid mynegi hyn wrth archebu. 
 
Egwyddorion diogelu data 
 
Byddwn yn cydymffurfio gyda’r saith egwyddor diogelu data gorfodol drwy sicrhau bod data personol yn: 

1. Broses deg a chyfreithlon. 
2. Cael ei brosesu at ddibenion cyfyngedig. 
3. Ddigonol, yn berthnasol ac nid yn ormodol. 
4. Gywir ac yn cael ei ddiweddaru. 
5. Ddim i’w gadw’n fwy nag sydd angen. 
6. Cael ei brosesu yn unol â hawliau’r unigolyn. 
7. Ddiogel  

Byddwn yn sicrhau bod o leiaf un o'r amodau canlynol yn cael eu bodloni cyn i ni brosesu unrhyw ddata 
personol: 
1. Mae'r unigolyn wedi cydsynio i brosesu. 
2. Mae'r prosesu'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract gyda'r unigolyn. 
3. Mae'r prosesu’n ofynnol dan rwymedigaeth gyfreithiol (ac eithrio un a osodir gan gontract). 
4. Mae'r prosesu yn angenrheidiol i ddiogelu buddiannau hanfodol yr unigolyn. 
5. Mae'r prosesu yn angenrheidiol i gyflawni swyddogaethau cyhoeddus , ee . Gweinyddu cyfiawnder. 
6. Mae'r prosesu yn angenrheidiol er mwyn dilyn ein buddiannau cyfreithlon neu rai trydydd parti (oni bai y 
gallai niweidio buddiannau'r unigolyn heb gyfiawnhad). 
 
Yma yn Nant Gwrtheyrn, rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif a byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth 

bersonol i weinyddu'ch cyfrif ac i’ch darparu gyda’r cynnyrch a'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt. 

 
Cwynion 
Gofynnir i westeion gysylltu â’r Dderbynfa os oes unrhyw bryderon yn codi.  Yn yr achos lle na allwn 
ddatrys y mater, rhoddir ffurflen i’w gwblhau a fydd yn cael ei throsglwyddo i’r Adran Rheoli.  Disgwylir 
ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith. –  
 
Plant 
Gweler prisiau llety i blant uchod o dan ‘Prisiau’. Os oes babanod yn dod i aros gyda chi i’r Nant, mae’n 
bwysig rhoi gwybod i’r staff wrth archebu er mwyn sicrhau fod ystafell addas yn cael ei osod i chi. Er mwyn 
sicrhau iechyd & diogelwch, rydym yn awgrymu fod rhieni yn dod a chot teithio gyda nhw ar gyfer 
babanod. (NODER: Nid oes oergell na phopty ping yn yr ystafelloedd G&B) 
 
Anifeiliaid Anwes  
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Ni chaniateir anifeiliaid y tu fewn i adeiladau’r Nant. 
 
Yn yr ystafell 
Mae cyfleusterau gwneud Te a Choffi ym mhob ystafell en suite. Mae WiFi am ddim ar gael ymhob ystafell 
ac yn y Plas, Caffi, Sgubor a’r Neuadd.  
 
Oherwydd natur y lloriau yn yr ystafelloedd wely, gofynnwn yn garedig i westeion beidio gwisgo esgidiau 
uchel yn yr ystafelloedd wely. 
 
Ni does teledu yn ystafelloedd y Nant. 
 
Yn ychwanegol.... 
 

• Ni chaniateir cynnal barbeciw ar dir y Nant. 

• Mae sychwyr gwallt (nifer cyfyngedig), haearn smwddio a bwrdd smwddio ar gael yw benthyg wrth 

ofyn yn y Dderbynfa  

• Cawod sydd yn ystafelloedd ymolchi'r mwyafrif o ystafelloedd y Nant. Mae dwy ystafell gyda 

baddon yn y Nant a bydd angen gwneud cais am rain wrth archebu. 

• Gellir gweld Termau ac Amodau llawn Nant Gwrtheyrn ar ein gwefan www.nantgwrtheyrn.org 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Llithfaen 
Pwllheli 

Gwynedd 
LL53 6NL 

01758 750334 
 

 

http://www.nantgwrtheyrn.org/

