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Croeso i Rifyn 56 o’n llyfryn gwybodaeth o dan ein 
henw newydd, FSA Cymru. Dydyn ni ddim wedi 
cael y dechrau gorau i’r ymgyrch hon, ond mae 
digon yn dal yn y fantol ac rydyn ni wedi cael 2,000 
o docynnau i’r gêm yma. Gwerthodd y rhain mewn 
cwta 4 diwrnod. Aethon ni i Slofacia yn 2007, gan 
ennill y gêm 5-2 o flaen 5,486 o gefnogwyr. Yn 
Trnava oedd hynny hefyd, ond ers hynny mae’r 
stadiwm wedi’i hailddatblygu. Byddai’n dda cael 
canlyniad tebyg eto. 
 Yn Bratislava y bydd tîm y 
Llysgenhadaeth wedi’i leoli ar y cyfan, gan mai yno 
y bydd mwyafrif y cefnogwyr yn aros. Ond byddwn 
ni yn Trnava yn gynnar ar ddiwrnod y gêm hefyd. 
Os cewch chi unrhyw drafferthion, cysylltwch â’n 
llinell 24-awr mewn argyfwng:
+44 7905  861  848
 Cyn mynd i Slofacia, mae’n hynod 
o bwysig bod gennych chi yswiriant teithio ac 
yswiriant meddygol cynhwysfawr.

CASGLU TOCYNNAU
Bydd Lucy a’i thîm yn trefnu bod yn rhaid i 50% o 
gefnogwyr y Wal Goch a ddewisir ar hap gasglu 
eu tocynnau yn Bratislava y diwrnod cyn y gêm 
neu ddiwrnod y gêm. Bydd hyn yn digwydd yn 
neuadd gynadledda’r Ambassador ar lawr cyntaf 
Hotel Devin yng nghanol y ddinas. Mae’r gwesty ar 
lan afon Danube o dan y bont sydd â thŵr, y drws 
nesaf i’r Park Inn Hotel. 
 Dim ond y sawl sydd biau’r tocyn sy’n 
cael ei gasglu, a rhaid dangos prawf o bwy 
ydych chi. 
 Gobeithio y bydd y mwyafrif helaeth yn 
gallu casglu’u tocynnau yn Bratislava, ond i’r rheini 
nad ydyn nhw’n gallu gwneud hynny, bydd modd 
casglu rhai tocynnau yn Trnava yn agos iawn at 
y stadiwm.  Ni fydd unrhyw docynnau’n cael eu 
gwerthu ar y diwrnod.

FSA Cymru
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GAIR I GALL 
Cadwch gopi o’ch 
pasbort a rhestr o rifau 
ffôn pwysig mewn 
rhywle lle gallwch chi 
gael gafael arnyn nhw’n 
rhwydd pe bai angen.  
Syniad da yw sganio’ch 
pasbort a’i ebostio atoch 
chi’ch hun.

EIN CENHADAETH 
 Helpu a chefnogi cefnogwyr Cymru 
sy’n teithio i gemau oddi cartref. Ein 
nod ni yw rhoi gwybodaeth gywir 
a gwrthrychol, gan gynnwys llunio 
Asesiad Risg. Rydym yn cyfleu’r 
hyn y mae asiantaethau eraill, fel 
heddluoedd, adrannau’r llywodraeth 
a’r awdurdodau pêl-droed yn 
ei argymell; rydym yn cyhoeddi 
canllaw cynhwysfawr sy’n cael ei 
ddosbarthu’n rhad ac am ddim i bob 
cefnogwr sy’n teithio; mae gennym 
linell gymorth 24 awr i gefnogwyr 
sydd mewn trafferth; ac rydym yn 
trefnu gwasanaeth llysgenhadaeth 
i gefnogwyr dramor lle gallwn roi 
cyngor, arweiniad a chymorth yn ôl 
y galw.
 Rydym yn gweithio gyda 
Chymdeithas Bêl-droed Cymru 
ar bob mater sy’n effeithio ar y 
cefnogwyr, i sicrhau bod llais y 
cefnogwyr yn cael ei glywed.
 Rydym yn cynnal 
trafodaethau cyson â Mr Mark 
Evans, y Pennaeth Materion 
Rhyngwladol; rydym yn rhoi gwybod 
i’r Gymdeithas Bêl-droed beth yw ein 
barn ar wahanol bethau; ac rydym 
yn ceisio annog cefnogwyr Cymru i 
gymryd rhan yn y cyfarfodydd hyn. 
 “Cymryd pob cam posibl 
i gael gwared ar elyniaeth rhwng 
cefnogwyr gwahanol glybiau wrth 
iddyn nhw ddilyn tîm 
cenedlaethol Cymru”
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FSA Cymru
gan gefnogwyr Cymru, 
i gefnogwyr Cymru – 
sefydliad annibynnol, 
sy’n gweithio i helpu 
dilynwyr Cymru. 

Mae FSA Cymru yn 
aelodau balch o’r 
FSA (Cefnogwyr 
Pêl-droed Ewrop)
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Mae’r maes awyr 6 milltir o ganol 
y ddinas, a medrwch hedfan 
yma’n uniongyrchol o Fanceinion, 
Brimingham a Stanstead gyda Ryan 
Air, neu gyda Wizz Air o Luton. Yr enw 
lleol ar y maes awyr yw   M. R. Štefánik 
Airport, ac mae wedi ei enwi ar ôl y 
Cadfridog Milan Rastislav Štefánik, 
a gafodd ddamwain awyren ger 
Bratislava yn 1919. 
 Un terminws sydd yn 
y maes awyr. Cafodd ei agor yng 
Ngorffennaf 2012, a dylai’r broses o 
gyrraedd a gadael y wlad fod yn un 
eitha hawdd a rhwydd i gefnogwyr 
Cymru. 
 Mae gan y maes awyr far, 
tŷ bwyta a siop bapur yn yr ardaloedd 
cyhoeddus, ac ar ôl mynd trwy’r giât 
tollau mae yna siop ddi-dreth, a nifer 
o lefydd bwyta sy’n cynnwys a la 
carte, bwyd cyflym, coffi, diodydd a 
llefydd brecwast. Cewch tshiargo 
ffôns symudol am ddim ger y giatiau 
ymadael, ac mae wi-fi am ddim i’w 
gael yno hefyd.
 Medrwch gyrraedd maes 
awyr Bratislava mewn tua 15-20 
munud o ganol y ddinas. I gyrraedd 
canol y ddinas medrwch gymryd 
tacsi, ond cofiwch holi am y pris 
ymlaen llaw, neu ddefnyddio’r app 
symudol HOPIN. Mae’r app hwn 
yn debyg i UBER, ac mae’n bosib 

Mae’r Gymdeithas Bêl-droed wedi 
rhoi gwybod inni y bydd nifer o 
gefnogwyr Cymru yn hedfan i Fienna 
ar gyfer y gêm hon ac yna’n teithio 
draw i Slofacia. Oherwydd hynny 
rydym wedi cynnwys y wybodaeth 
isod.
 Mae pedwar terminws ym 
Maes Awyr Fienna: T1, T1A, T2 a T3. 
Cwmnïau awyrennau rhyngwladol 
sy’n hedfan o T1 a T3, a chwmnïau 
awyrennau rhad sy’n hedfan o T1A. 
Ers mis Mehefin 2019, mae T2 ar 
gau wrth i waith adnewyddu gael 
ei wneud. Mae pob terminws wedi’i 
gysylltu’n uniongyrchol â’r lleill.  Mae 
yno ddewis da o fwytai – yn enwedig 
yn y Neuadd Gyrraedd, gyda sawl un 
ar agor 24 awr y dydd. Mae yno hefyd 
ddigonedd o lefydd i tshargio ffôns, 
rhai mewn ciwbiclau bychan, ynghyd 
â Wi-Fi am ddim.
 Rhowch ddigon o amser 
i chi’ch hun os byddwch chi’n teithio 
adref o’r maes awyr hwn; fe all fod yn 
lle dryslyd ar adegau. Ond unwaith i 
chi fynd trwy’r prosesau diogelwch 
mae hen ddigon i’w wneud wrth ichi 
aros am eich awyren.

MAES AWYR 
BRATISLAVA

MAES AWYR 
VIENNA

Os byddwch chi’n llogi car, rhyw dri 
chwarter awr fydd y daith o faes awyr 
Fienna i Bratislava gan ddilyn yr A4 ac 
yna’r A6. Rhyw 50 milltir neu 80km 
yw’r daith.
 Yr opsiwn rhataf o ganol 
dinas Fienna yw’r Flexi bus sy’n 
gadael o’r brif orsaf fysus anferth, 
Erdberg (VIB). Mae’r tocynnau ar gael 
o’r ciosgau neu gan y gyrrwr am tua 6 
Ewro.
 Y brif orsaf reilffordd (WIEN 
HAUPTBAHNOF) yng nghanol y 
ddinas fel arfer yw’r opsiwn gorau i 
gefnogwyr Cymru, gyda dros 20 o 
drenau’n gadael bob dydd. Tua awr o 
daith yw hi, ac mae tocynnau unffordd 
yn llai na 7 Ewro.
 Os ydych chi’n bwriadu 
treulio amser yn Fienna cyn mynd i 
Slofacia, bydd trafnidiaeth ar gael y tu 
allan i brif adeiladau’r terminws.

COLLINS YN CYRRAEDD Y CANT
Mae Tommie Collins yn wyneb 
cyfarwydd i nifer o gefnogwyr oddi 
cartref Cymru, ac mae’n aelod o 
bwyllgor yr FSA yn y Gogledd.
Taith fer oedd ei un gyntaf oddi 
cartref– i Glasgow yn 1984, lle 
collodd Cymru 2-1 yn erbyn yr Alban 
mewn gêm ym mhencampwriaeth y 
gwledydd cartref.
 Yn Slofacia bydd Tommie 
yn gweld ei 100fed gêm oddi cartref 
– tipyn o gamp i’r hogyn o Port – ac 
mae’n bur saff fod sawl gêm arall i 
ddod.

TEITHIO O FIENNA I 
BRATISLAVA

talu trwy’r app ar eich 
ffôn, neu gydag arian 
parod. Mae gan HOPIN 
tua 500 o dacsis yn 
Bratislava. 
 Byddwch 
yn ofalus gyda thacsis 
eraill yn y maes awyr. 
Maent yn medru bod yn 
ddrud, a gallant gymryd 
mantais o ymwelwyr. 
Y ffordd orau yw ffonio 
ac archebu tacsi yn 
hytrach na chael un ar y 
stryd. Bydd yn cymryd 
ychydig mwy o amser, 
ond bydd yn rhatach ac 
yn fwy diogel. Mae tacsi 
yn cymryd 20 munud, ar 
gyfartaledd, i gyrraedd 
canol y ddinas ac yn 
debygol o gostio rhwng 
15-20 Ewro.
 Os ydych am 
arbed arian cymerwch 
fws rhif 61 o’r maes awyr 
i’r brif orsaf drenau. O’r 
orsaf medrwch gerdded 
i ganol y ddinas mewn 
tua chwarter awr, neu 
gymryd bws rhif 93 ( i  
Hodžovo námestie ) neu 
tram rhif 1 ( i  Námestie 
SNP ). Mae tocynnau 
bws ar gael o beiriannau 
neu giosgs wrth yr 
arosfan. Maent yn costio 
tua 1 Ewro, a rhaid eu 
dilysu cyn teithio.

 Mae Vienna Airport Lines yn cynnig gwasanaeth 
bws rhwng y maes awyr a rheilffyrdd tanddaearol a theithiau 
pell Fienna. Mae tri llwybr ar gael, gan gynnwys llinell Wien 
Morzinplatz/Schwedenplatz sydd ar agor 24 awr y dydd ac 
yn gallu cyrraedd canol Fienna o’r maes awyr mewn cwta 20 
munud. Y gost yw 8 Ewro yr un i oedolion.

 Gall yr S-Bahn, neu’r rheilffordd faestrefol 
danddaearol, fynd â theithwyr o Faes Awyr Fienna i ganol y 
ddinas mewn 25 munud ar linell S7 neu i Vienna Hauptbahnhof 
(y brif orsaf drenau) mewn 16 munud. Gellir prynu tocynnau’r 
o’r peiriannu awtomatig ar y platfformau rheilffordd yn y maes 
awyr ac yng nghanol Fienna. Y gost yw tua 4 Ewro am docyn 
unffordd. Dylai tacsi i ganol y ddinas gostio tua 25 Ewro.

+44 7905 861 848



Bratislava

Gwlad yng nghanolbarth Ewrop 
yw Slofacia, gyda gwledydd eraill 
yn ffinio’r holl ffordd o’i hamgylch. I’r 
gogledd iddi mae Gwlad Pwyl, yr 
Wcrain i’r dwyrain, Hwngari i’r de, 
Awstria i’r gorllewin, a Gweriniaeth 
Tsiec i’r gogledd-orllewin.
 Mae arwynebedd 
tiriogaeth Slofacia yn rhyw 49,000 
cilomedr sgwâr (19,000 milltir sgwâr) 
a gwlad fynyddig yw hi ar y cyfan. 
Mae 5.4 miliwn o bobl yn byw yno, 
a Slofaciaid yw’r mwyafrif o’r rheini. 
Y brifddinas a’r ddinas fwyaf yw 
Bratislava, a’r ail ddinas fwyaf yw 
Košice.

BRATISLAVA
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Mae modd cerdded i’r mwyafrif llethol 
o brif atyniadau Bratislava, ond er 
mwyn cyrraedd y maes awyr, yr orsaf 
fysus neu’r brif orsaf drenau, rydym 
ni’n argymell eich bod chi’n defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus neu dacsi.
 Mae’r gwasanaeth 
trafnidiaeth gyhoeddus, sef y bysus, y 
tramiau a’r bysus trydan, yn dechrau 
am tua 4.20am ac yn para tan 11 pm. 
Ar ôl hyn fe welwch chi lwybrau bysus 
ac “N” o’u blaen, sy’n golygu “bws 
nos”. Mae pob llwybr teithio wedi’i 
farcio â rhif ac enw dechrau a phen 
draw’r daith (yn achos y bysus nos, 
y marc yw: N91, N39). Mae’r bysus 
nos yn mynd yn llai aml, fel arfer rhyw 
unwaith yr awr. Rydym ni’n argymell 
eich bod chi’n cyrraedd y safle bws 
ryw 5-10 munud cyn i’r bws adael, gan 
y gall gyrraedd yn gynt. 
 Cofiwch brynu tocyn iawn 
cyn defnyddio’r gwasanaethau ac 
yna’i ddilysu ar y tram neu’r bws 
(trydan). Allwch chi ddim prynu 
tocyn teithio gan yrrwr y bws, ond 
mae’n bosibl gwneud hynny o’r 
peiriannau arian melyn sydd yn y 
rhan fwyaf o’r arosfannau, stondinau 
papur newydd, a chanolfannau 
croeso. Gellir defnyddio’r un tocyn 
i fynd ar unrhyw un o’r systemau 
trafnidiaeth gyhoeddus yn Bratislava, 
ond mae’r tocynnau’n ddilys ar gyfer 
pethau gwahanol:
15 munud (0.70€) 
dim hawl trosglwyddo; unwaith y 
byddwch chi ar y bws/tram/bws 
trydan allwch chi ddim mynd ar un 
arall gyda’r un tocyn.
30 munud (0.90€)
mae hawl mynd ar fysus a thramiau 
eraill, ac yn ystod y penwythnos mae’r 
tocyn yn ddilys am 90 munud.
60 munud (1.20€)
mae hawl mynd ar fysus a thramiau 
eraill, ac yn ystod y penwythnos mae’r 
tocyn yn ddilys am 90 munud.
Tocynnau 24 awr (3.50€), 72 awr 
(8.00€), neu 168 awr (11.40€)
mae hawl mynd ar fysus a thramiau 
eraill.

FSA Cymru
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Mae cannoedd o lefydd yn Bratislava 
i gael llymaid. Crwydrwch i lawr stryd 
ar hap yng nghanol y ddinas ac mewn 
dim o dro rydych chi’n sicr o ddod ar 
draws tafarn neu far ac yno gwrw da 
am bris rhesymol iawn. Bydd mwy na 
digon o ddewis i gefnogwyr Cymru.
 Dwy dafarn amlwg yng 
nghanol y ddinas yw’r Dubliner a’r 
bar Albanaidd, Lochness. Ond yn 
ein barn ni byddai’n talu ichi osgoi’r 
rhain a dod o hyd i’ch bar eich hun, 
bar Slofacaidd yn enwedig, lle bydd y 
cwrw fel arfer yn well ac yn rhatach.
 Ymhlith y rhai a gafodd eu 
hargymell inni gan bobl leol oedd y 
bar seler “Black dog”, y dafarn fawr 
“Slovak pub”, a’r “17’s bar” gyferbyn â 
llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau, lle 
mae nifer o fariau da eraill hefyd. Os 
cwrw crefft sy’n mynd â’ch bryd, yna 
galwch heibio’r “Nobell Craft beer 
house” neu’r “Beer palace.”
 Syniad da arall yw crwydro 
glan yr afon rhwng y ddwy brif bont 
yng nghanol y ddinas. Mae’r llwybr 
hwn yn llawn bariau a llefydd bwyta, 
ac mae’n dro bach braf.

BARIAU A BWYTAI 
BRATISLAVA

I gefnogwyr Cymru sy’n chwilio 
am seibiant o’r tafarndai, ac am 
rywfaint o ddiwylliant, mae hen 
ddigon i’w weld ac i’w wneud drwy 
gerdded o amgylch canol y ddinas. 
Castell Bratislava yw hen gartref 
llywodraethwyr y ddinas. Heddiw, 
dyma brif symbol Bratislava ac yma 
hefyd y mae’r Amgueddfa Hanes. 
Mae golygfeydd gwych o’r ddinas a’r 
gwledydd cyfagos o’r tŵr 47-metr, 
lle’r arferai gemau’r goron gael eu 
cadw. Profiad gwerth chweil hefyd yw 
crwydro’r strydoedd culion yn yr Hen 
Dref. Mae stryd a phorth St. Michael 
ymhlith golygfeydd enwocaf y ddinas, 
ac mae yno siopau a bwytai niferus.  
Mae’r rhan fwyaf o’r adeilad ar 
Michalska Ulica (stryd) yn dyddio o’r 
ddeunawfed ganrif ac wedi goroesi 
sawl rhyfel, goresgyniad, a rheolaeth 
y Comiwnyddion – a aeth ati i 
ddinistrio adeiladau hen a hanesyddol 
ar hyd ac ar led Tsiecoslofacia gynt, 
gan godi fflatiau uchel, unffurf, hyll yn 
eu lle.

CRWYDRO BRATISLAVA AR 
DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS 
NEU DROED 
Bratislava yw prifddinas Slofacia 
a dinas fwyaf y wlad. Mae ganddi 
boblogaeth o tua 415,000 o bobl, 
a dyma ganolfan weinyddol, 
ddiwylliannol ac economaidd y wlad. 
Mae canol Bratislava yn ganoloesol, 
yn llawn strydoedd culion, troellog, 
gyda chastell ar ben y bryn uwch 
afon Donwy, a sawl eglwys ac adeilad 
hanesyddol i’w gweld. Mae dau 
sgwâr yn ganolbwynt i’r hen dref, 
sef, Hlavne namestie (y prif sgwâr) 
a Hviezdoslavovo namestie. Dyma 
lefydd cyfarfod gwych i gefnogwyr 
Cymru.

Mae gan Bratislava 
system drafnidiaeth 
gyhoeddus sy’n rhwydd 
tu hwnt i’w defnyddio 
– yn cynnwys bysus, 
tramiau, a bysus trydan. 
Mae’r amserlenni’n 
golygu bod y rhain 
yn dod ynghyd yn 
rheolaidd.  Mae’r rhan 
fwyaf o’r mannau aros 
wedi’u marcio’n glir, 
gan gynnwys enw’r 
arhosfan, a bydd yno 
amserlen ac arni restr 
o’r holl lefydd lle bydd y 
bysus neu’r tramiau’n 
stopio.

Ym mhen draw’r stryd 
mae Porth St. Michael 
– yr unig borth sydd ar 
ôl o gaer ganoloesol y 
ddinas. Gosodwyd y 
sylfeini Gothig yn hanner 
cyntaf y bedwaredd 
ganrif ar ddeg. Yn ystod 
1511-1513, codwyd 
uchder y porth, ac yn 
ystod 1753-1758 cafodd 
ei ailadeiladu ar ei ffurf 
bresennol, gan osod 
cerflun o Sant Michael 
ar ben y tŵr 51-medr.
               Mae gan Bratislava 
hefyd theatrau, 
amgueddfeydd, orielau 
a neuaddau cyngerdd rif 
y gwlith. Felly mae hen 
ddigon yma i’ch cadw’n 
ddiddig. Ac mae modd 
gweld y rhan fwyaf o’r 
ddinas ar droed.

+44 7905 861 848



Trnava
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Dinas yng ngorllewin Slofacia yw 
Trnava, 47 km (29 milltir) i’r gogledd-
ddwyrain o Bratislava, ar lan afon 
Trnávka. Mae canol y ddinas yn hen, a 
gan fod nifer o eglwysi o fewn waliau’r 
ddinas, mae Trnava wedi’i bedyddio’n 
aml yn “parva Roma”, h.y. “Rhufain 
Fechan”, neu’n fwy diweddar, 
“Rhufain Slofacia”.
 Mae gan y ddinas 
boblogaeth o tua 70,000, ac mae 
modd cerdded i’r rhan fwyaf o’r 
llefydd diddorol o’r canol. Mae’n well 
cael car neu dacsi i gyrraedd cyrion 
y ddinas. Mae gan Trnava system 
drafnidiaeth gyhoeddus ac iddi 16 o 
lwybrau bysus. Er nad ydyn nhw’n 
rhedeg yn aml, nac yn arbennig o 
gyfforddus, mae’r bysus yn rhad tu 
hwnt.

TRNAVA  Mae Trnava yn ddinas ratach na Bratislava, hyd yn 
oed, o ran bwyta ac yfed. Fodd bynnag, braidd yn brin yw’r 
dewis. Ond mae digon serch hynny o fariau a bwytai yma ac acw 
o amgylch y ddinas i gadw cefnogwyr Cymru yn ddiddig drwy 
gydol yr ymweliad.
 Gerllaw’r stadiwm mae dau far nodedig, sef y dafarn 
Wyddelig, sy’n edrych yn fychan o’r tu allan ond mae’n bur 
debyg mai dyma far mwyaf y dref, a gerllaw mae’r Piváreň depo, 
sydd hefyd yn gwerthu bwyd.
 Roedd pris cyfartalog pryd go lew o fwyd yn llai na 
deg Ewro, a pheint yn llai na 2 Ewro yn y rhan fwyaf o fariau, 
yn enwedig y bariau lleol nad ydyn nhw’n rhai masnachol. 
Crwydrwch o le i le – dyna’r cyngor gorau. Mae gan y lle 
ddiwylliant “caffi” yn enwedig pan fydd y tywydd yn braf, a 
llefydd i fwyta tu allan yn bariau a’r bwytai. 

FSA Cymru

Stadiwm
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Mae’r stadiwm newydd fodern yn dal 19,200 o 
gefnogwyr, gyda lle i 1,900 o gefnogwyr oddi-
cartref. Mae Cymru wedi cael 2000 o docynnau, 
gyda 200 o’r rheiny yn adran Categori 1 y stadiwm. 
Cymerodd y stadiwm ddwy flynedd i’w hadeiladu, 
ar gost o 30 miliwn o Ewros. Cafodd ei hagor yn 
mis Awst 2015. Mae canolfan siopa fawr ( y City 
Arena ) hefyd yn rhan o’r datblygiad. Yn y blociau 
Glas y bydd cefnogwyr Cymru, sef 15-17 a 46-48 
( gw. y llun ). Mae’r adran Cat.1 yn bloc 09 yn y prif 
eisteddle.
 Nid oes seddi hawdd mynd atynt o 
gwbwl. I gyrraedd y seddi ar y lefel isaf mae’n rhaid 
cerdded i fyny’r grisiau, ac yna i lawr grisiau eraill at 
y seddi. Mae’r seddi Cat.1 yn haws, er bod yn rhaid 
dringo rhywfaint i gyrraedd y rheiny hefyd. Mae’n 
cefnogwyr wedi cael eu rhybuddio am hyn ymlaen 
llaw ar wefan y Gymdeithas Bêl-droed.
 Mae Slofacia wedi chwarae 15 gêm 

STADIWM ANTON 
MALATINSKÝ, TRNAVA

ryngwladol yn y stadiwm newydd, gan ennill 10 o’r 
rheiny, gan gynnwys y tair gêm ddiwethaf. Maent 
wedi cael tair gêm gyfartal yma, ac wedi colli 
ddwy waith - 0-1 yn erbyn Lloegr a 1-2 yn erbyn eu 
cymdogion o’r Weriniaeth Siec. 
 Ar y funud maen nhw’n Rhif 31 yn rhestr 
safleoedd FIFA, ychydig is na Chymru. Eu prif 
hyfforddwr yw Pavel Hapal, a’u capten a phrif 
sgoriwr yw Marek Hamšík, sy’n 32 oed, ac wedi 
sgorio 24 gôl mewn 114 o gemau.
 Mae Stadion Antona Malatinskeh yng 
nghanol dinas Trnava. Mae ar ochr ddeheuol canol 
y dref hanesyddol, ychydig gannoedd o fetrau o’r 
prif sgwâr. Mae’r stadiwm yn rhan o ganolfan siopa 
ac adloniant fawr. 

GORSAF TRNAVA
Wrth adael y stadiwm cerddwch dros y bont ar y 
dde, yna cadwch i’r dde i Kollarova, a cherddwch 
ymlaen at Sportova, sydd ar eich chwith. Taith i 
ddim mwy na deg munud. Mae trenau’n rhedeg yn 
syth i Bratislava o leiaf un waith pob awr, ac mae’r 
siwrna’n cymryd tua hanner awr.

 Un o’r llefydd gorau am gwrw casgen oedd y Grand 
Beer Pezinská ar stryd Žarnova 8.  Gall y diodydd fod yn gryfach 
nag ydyn nhw gartref, felly pwyll piau hi, a rhowch gynnig hefyd 
ar y cwrw Tsiec traddodiadol, Svijany. Does dim llawer yn 
gyfarwydd â’r cwrw hwn yn Slofacia, ond mae’i flas yn unigryw 
iawn, a dyma un o’r cwrw Tsiecaidd gorau sydd. Ffefrynnau eraill 
yw’r lager traddodiadol ysgafn Svijanský Máz (11 °), a’r cwrw 
tywyll Knežna (13 °).
 Mae digonedd o lefydd i gael pryd da o fwyd, yn 
enwedig yng nghanol y dref. I’r rheini sydd ar frys, mae’r llefydd 
bwyd cyflym arferol ar gael, gan gynnwys McDonalds, Subway, 
City Burger, ac ati, a llawer o lefydd Pizza a Kebab.

+44 7905 861 848
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PASBORT WEDI’W DDWYN
Mae’n hollbwysig eich bod chi’n 
rhoi gwybod i’r heddlu lleol ac i 
Lysgenhadaeth Prydain os byddwch 
chi’n colli’ch pasbort, neu os caiff 
hwnnw’i ddwyn. Dylech chi wneud 
hyn hyd yn oed os nad ydych chi 
eisiau pasbort arall yn ei le yn syth, 
gan y bydd yn lleihau’r siawns y gall 
rhywun arall ddefnyddio eich pasbort 
a’ch enw.
 Pan fyddwch chi’n rhoi 
gwybod i Swyddfa’r Conswl, byddan 
nhw’n cofnodi eich bod chi wedi 
colli’ch pasbort neu bod hwnnw 
wedi’i ddwyn, ac yn rhoi gwybod 
i’r Gwasanaeth Hunaniaeth a 
Phasbortau (IPS).  Bydd yr IPS wedyn 
yn canslo eich pasbort er mwyn 
lleihau’r risg y gall rhywun arall ei 
ddefnyddio. Unwaith y byddwch chi 
wedi rhoi gwybod bod eich pasbort 
ar goll neu wedi’i ddwyn, bydd yn cael 
ei ganslo’n electronig. Os dewch chi 
o hyd i’r pasbort wedyn, ni fydd modd 
ichi’i ddefnyddio i brofi pwy ydych 
chi, i brofi’ch cenedligrwydd, nac at 
unrhyw ddiben cyfreithiol arall, rhag i 
hynny gael ei ddehongli fel gweithred 
bosibl o dwyll.
 Chewch chi ddim ei 
ddefnyddio i deithio chwaith. Os 
gwnewch chi hynny, mae’n bosibl 
y bydd yr Awdurdod Ffiniau a 
Mewnfudo ym mhorthladdoedd neu 
feysydd awyr y Deyrnas Unedig yn 
cymryd y pasbort oddi arnoch chi. 
Os byddwch chi’n teithio dramor, fe 
allech gael eich arestio neu eich gyrru 
adref.
 Gall talu am ddogfen 
deithio mewn argyfwng, ynghyd â 
thalu wedyn am basbort newydd yn 
ôl y Deyrnas Unedig, fod yn broses 
ddrud iawn. Wrth gyrraedd gwlad 
dramor, gwnewch yn siŵr bod eich 
pasbort mewn lle saff a diogel.

GWYBODAETH 
DEFNYDDIOL

DOGFEN TEITHIO 
MEWN ARGYFWNG
Mae dogfen i deithio mewn 
argyfwng (ETD) yn eich galluogi 
i adael y wlad rydych chi ynddi, a 
theithio i leoliad arall drwy uchafswm 
o bum gwlad. Gall y ddogfen i deithio 
mewn argyfwng hefyd fod yn ddilys 
ar gyfer y daith yn ôl os ydych chi’n 
ddinesydd yn y wlad lle’r rydych 
chi’n gwneud y cais.  
 Nid yw dogfen i deithio 
mewn argyfwng yn caniatáu ichi 
fynd i mewn i bob gwlad.  Efallai y 
bydd angen fisa arnoch chi hefyd. 
Holwch lysgenhadaeth neu gonswl 
y wlad neu’r gwledydd rydych chi’n 
bwriadu teithio iddyn nhw neu 
drwyddyn nhw. 
 I wneud cais am ddogfen 
i deithio mewn argyfwng, rhaid i’r 
canlynol i gyd fod yn berthnasol:
• rydych chi’n ddinesydd o Brydain 
,rydych chi y tu allan i’r Deyrnas 
Unedig
• mae eich pasbort ar goll, wedi’i 
ddwyn, yn llawn neu wedi dod i ben 
yn ddiweddar, neu mae’r pasbort yn 
ngofal Swyddfa Pasbortau EM neu 
lysgenhadaeth dramor
• nid oes amser gennych chi i 
adnewyddu’ch pasbort neu i gael 
pasbort newydd cyn teithio
• mae modd ichi roi prawf o’ch 
cynlluniau teithio, er enghraifft 
cadarnhad archebu (neu gynlluniau 
teithio ysgrifenedig manwl os na 
allwch chi drefnu’r daith ymlaen llaw)

CAEL GAFAEL AR DDOGFEN
I DEITHIO MEWN ARGYFWNG
Fe allwch chi wneud cais ar-lein ar y 
wefan hon: 
apply-emergency-travel-
document.service.gov.uk  
 Mae’n costio £100 i wneud 
cais am ddogfen i deithio mewn 
argyfwng. Nid oes modd ad-dalu’r 
ffi. Fe allwch chi dalu ar-lein wrth 
wneud y cais. Os na wnewch chi 
hyn, gofynnir ichi dalu dros y ffôn.

Efallai y bydd angen 
ichi wneud apwyntiad 
gyda’r conswl yn y wlad 
dan sylw ar ôl gwneud 
cais ar-lein, er mwyn 
casglu eich dogfen i 
deithio mewn argyfwng. 
Ar ôl i chi gyflwyno’ch 
cais, byddwch chi’n cael 
gwybod a oes angen 
apwyntiad arnoch chi. 
Bydd angen ichi roi rhif 
ffôn a chyfeiriad e-bost 
fel rhan o’ch cais.

DEFNYDDIO EICH 
DOGFEN I DEITHIO 
MEWN ARGYFWNG
Bydd y ddogfen i deithio 
mewn argyfwng yn 
addas ar gyfer y siwrnai 
a nodwyd ar eich 
cais, a’r daith honno’n 
unig, a hynny o fewn 
amser penodol. Bydd 
y manylion yma ar y 
ddogfen.
 Bydd eich 
pasbort Prydeinig 
yn cael ei ganslo pan 
gyflwynir ffurflen yn rhoi 
gwybod ei fod ar goll 
neu wedi’i ddwyn, neu 
pan wnewch chi gais am 
ddogfen i deithio mewn 
argyfwng. 
 Efallai y 
bydd yr awdurdodau 
mewnfudo yn cadw eich 
dogfen i deithio mewn 
argyfwng ar ôl ichi 
gyrraedd pen eich taith.
 Bydd angen 
i chi gael pasbort 
newydd ar ôl cyrraedd 
y Deyrnas Unedig os 
ydych chi’n bwriadu 
teithio dramor eto. Ni 
fydd costau unrhyw 
ddogfen i deithio mewn 
argyfwng yn cael eu 
tynnu o gost y pasbort 
newydd hwnnw.

BETH ALL CONSWL EI WNEUD:
•rhoi gwybod sut i drosglwyddo arian
•rhoi cymorth os byddwch chi wedi 
cael eich treisio neu wedi dioddef 
ymosodiad difrifol, os byddwch chi 
wedi dioddef o drosedd arall, neu os 
byddwch chi yn yr ysbyty
•helpu pobl sydd â salwch meddwl
•gwneud popeth o fewn ein gallu i 
gysylltu â chi o fewn 24 awr i gael 
gwybod eich bod yn y ddalfa
•rhoi cymorth a help mewn nifer o 
achosion eraill, fel achosion o ddwyn 
plant, marwolaeth perthnasau 
dramor, pobl sydd ar goll, a herwgipio
•cysylltu â theulu neu ffrindiau os 
hoffech chi
•gwneud trefniadau arbennig 
mewn achosion o derfysgaeth, 
anghydfodau sifil neu drychinebau 
naturiol
•o dan gyfraith y Deyrnas 
Unedig, rhaid inni godi tâl am rai 
gwasanaethau 

OND NI ALL CONSWL WNEUD 
Y PETHAU HYN:
Er ein bod yn ceisio helpu pobl o 
Brydain mewn nifer o sefyllfaoedd 
gwahanol, allwn ni ddim gwneud y 
canlynol:
•eich rhyddhau o garchar, atal yr 
awdurdodau lleol rhag eich gyrru 
adref ar ôl ichi gael eich dedfrydu i 
garchar, nac ymyrryd mewn achosion 
llys troseddol neu sifil
•eich helpu i fynd i mewn i wlad, er 
enghraifft os nad oes genych chi fisa 
neu os nad yw eich pasbort yn ddilys, 
gan na allwn ymyrryd mewn materion 
sy’n ymwneud â gweithdrefnau 
mewnfudo gwlad arall
•rhoi cyngor cyfreithiol ichi, ymchwilio 
i droseddau neu chwilio am bobl sydd 
ar goll, er y gallwn roi manylion pobl 
a allai eich helpu mewn achosion 
o’r fath, fel cyfreithwyr sy’n siarad 
Saesneg
•sicrhau gwell triniaeth ichi na phobl 
leol yn yr ysbyty neu’r carchar
•talu unrhyw filiau neu roi arian ichi 
(mewn amgylchiadau hynod o 

eithriadol, gallwn fenthyg rhywfaint 
o arian ichi o gronfeydd cyhoeddus, 
ond bydd yn rhaid ichi ei dalu yn ôl)
•gwneud trefniadau teithio ar eich 
rhan, neu ddod o hyd i waith neu lety 
ichi
•gwneud trefniadau busnes ar eich 
rhan

SLOFACIA
Ar ôl trafod â’r heddlu a staff 
Llysgenhadaeth Prydain, rydym 
wedi cael cadarnhad y bydd heddlu 
Slofacia yn disgwyl i bob ymwelydd 
tramor gario’u pasbort gyda nhw, 
gan mai dyna’r unig fath o ddogfen 
adnabod y byddan nhw’n ei derbyn. 
Mae hyn yn berthnasol i gefnogwyr 
Cymru er inni ddadlau bod risg y gallai 
pobl golli’u pasbort neu y gallai pobl ei 
ddwyn. Fyddan nhw ddim yn derbyn 
llungopïau.
 Mae Llysgenhadaeth 
Prydain yn Bratislava o fewn pellter 
cerdded i ganol y ddinas. Y cyfeiriad 

llawn yw Panská 235/16, 
811 01 Bratislava. Os 
byddwch chi wedi 
colli’ch pasbort, ac wedi 
mynd trwy’r broses 
ar-lein i gael dogfen 
deithio mewn argyfwng 
(ETD), bydd yn rhaid ichi 
fynd i’r Llysgenhadaeth 
i gasglu’r ETD. Maen 
nhw wedi penderfynu 
agor yn hwyrach ar y 
prynhawn Gwener er 
mwyn helpu cefnogwyr 
Cymru ond mae’n 
bwysig eich bod chi’n 
dechrau’r broses yn 
syth, unwaith y byddwch 
chi wedi sylweddoli 
eich bod wedi colli’ch 
pasbort. Os na fydd 
modd ichi wneud 
hyn cyn y prynhawn 
Gwener, bydd yn rhaid 
ichi aros tan ddydd Llun.

GAIR I GALL
Trefnwch yswiriant 
teithio Ewropeaidd 
cynhwysfawr a cewch 
eich yswirio ar gyfer 
argyfyngau meddygol.

+44 7905 861 848



Mae Slofacia yn rhan o’r 
Undeb Ewropeaidd, ac 
mae’n defnyddio arian 
yr Ewro.
 Slofac yw’r 
iaith sy’n cael ei siarad 
yn Slofacia. Mae’n un 
o’r ieithoedd Slafeg, 
sef grŵp o ieithoedd 
sy’n cynnwys Rwsieg, 
Pwyleg a nifer o 
ieithoedd eraill Dwyrain 
Ewrop. 
 Mae’n debyg 
iawn i Tsieceg, ac mae’r 
Tsieciaid a’r Slofaciaid 
yn gallu deall ei gilydd yn 
weddol dda wrth siarad 
eu hieithoedd eu hunain.

• Roedd agwedd heddlu Slofacia’n 
ddigyffro iawn ynghylch ymweliad 
cefnogwyr Cymru, ac mae’r gêm 
yn un risg isel iddyn nhw. Ond fe 
allan nhw fod yn llym iawn os bydd 
cefnogwyr yn mynd gam yn rhy bell. 
• Mae Bratislava yn ddinas sydd wedi 
hen arfer â phartïon hydd a iâr, ac 
felly mae’n ddinas sy’n gyfarwydd â 
diwylliant Prydain. Mae digonedd o 
fariau yng nghanol y ddinas.
• Mae cyrraedd Trnava yn hawdd 
iawn; llai nag awr yw’r daith. Ond 
cofiwch fod y trên olaf yn ôl i 
Bratislava yn gadael cyn diwedd y 
gêm, felly bydd angen ichi ddod o hyd 
i ffordd arall o gyrraedd yn ôl.
• Mae cwrw a bwyd yn gymharol rad yn 
Bratislava ond yn rhatach fyth yn Trnava.

SAESNEG            
Yes
No
Hello
Goodbye
Thank you
Please
Menu
Dinner
Beer
Wine
Water
Meat
Bread
Bill /cheque
Do you speak English?
Where is the toilet?
One
Two
Three
Four
Five
Ten
One Hundred
One Thousand

CYMRAEG            
Ie
Nage
Helo
Hwyl fawr
Diolch
Os gwelwch yn dda
Dewislen
Cinio
Cwrw
Gwin
Dŵr
Cig
Bara
Bill neu siec
Wyt ti’n siarad Saesneg?
Ble mae’r toiled?
Un 
Dau
Tri
Pedwar
Pump
Deg
Cant
Mil

SLOFAC            
Áno
Nie
Ahoj
Dovidenia
Ďakujem
Prosím
Ponuka
Večera
Pivo
Vino
Voda
Mäso
Chlieb
Zmenka
Hovoríš po anglicky?
Kde je toaleta?
Jeden
Dva
Tri
Štyri
Päť
Desať 
Sto
Tisic
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• Bydd heddlu Slofacia’n disgwyl i 
gefnogwyr Cymru gario’u pasbort 
bob amser. Os byddwch chi’n cael 
eich arestio, neu os bydd heddwas yn 
gofyn ichi ddangos eich pasbort ac 
nad yw hwnnw gennych chi, fe fydd 
yn achosi problemau.
• Mae Trnava yn lle llai a thawelach o 
dipyn na Bratislava, ond mae digon o 
fariau, bwytai a phethau i’w gweld, ac 
mae’n werth treulio amser yno.
• Slofac yw’r iaith swyddogol ond 
mae pobl yn deall Saesneg yn y rhan 
fwyaf o lefydd, ond nid bob amser yn 
y gorsafoedd rheilffordd a bysus.
• Mae cefnogwyr Cymru wastad yn 
mwynhau’u hunain pan fyddan nhw’n 
mynd i Slofacia, felly fe ddylai hon fod 
yn daith i’w chofio!


