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Yr Iseldiroedd v Cymru

60.

Croeso i Rifyn 60 o lyfryn gwybodaeth
llysgenhadaeth FSA Cymru i’n cefnogwyr. Dyma ni yn
yr Iseldiroedd y tro hwn. Rydyn ni’n gwybod bod nifer
o gefnogwyr Cymru yn aros yn Amsterdam, ac mae
rhywfaint o’r wybodaeth gyffredinol yn berthnasol i’r
holl wlad, ond rydyn ni’n canolbwyntio ar Rotterdam,
y ddinas lle cynhelir y gêm.
Dyma un o’r dinasoedd saffaf
yn Ewrop, ond gan ei bod
yn ddinas fawr, byddwch
yn ofalus gyda’ch eiddo a
chadwch olwg am ladron
pocedi a mân droseddau
tebyg. Yn gyffredinol, mae’n
lle diogel iawn i deithwyr ar eu
pennau’u hunain, i fenywod,
i blant, ac i unrhyw un sydd
am ymweld â’r ddinas. Mae’r
cyfraddau troseddu’n isel.
Efallai mai lladron poced fydd
y pryder pennaf. Defnyddiwch
synnwyr cyffredin a chymryd
rhagofalon syml. Dylai hynny
leihau’r siawns yr aiff rhywbeth
o’i le.
Y rhif ffôn mewn argyfwng
yn yr Iseldiroedd yw 112 – Os
ydych chi’n fyddar neu’n
drwm eich clyw, fe allwch chi
ffonio rhif testun cyfatebol
drwy 0800 8112.
Bydd gwirfoddolwyr FSA
Cymru ar gael i’ch helpu
mewn unrhyw sefyllfa, ac mae
gennyn ni linell gymorth 24

awr dros y cyfnod pan fydd
disgwyl i’n cefnogwyr fod yn
yr Iseldiroedd. Mae gennyn
ni gysylltiadau â’r heddlu
yng Nghymru ac yn lleol,
ynghyd ag â swyddfa’r Conswl
Prydeinig.
Mae’n bwysig bod gennych chi
yswiriant teithio ac yswiriant
meddygol cynhwysfawr.
Cofiwch nad yw Covid
wedi diflannu. Nid yw’r
cyfyngiadau’n orfodol bellach
ond efallai y byddwch chi’n
teimlo’n fwy cyfforddus yn
gwisgo gorchudd wyneb
a bydd rhai cwmnïau
awyrennau’n mynnu eich bod
yn eu gwisgo, felly ein cyngor
ni yw cario gorchudd wyneb
gyda chi.
Gair i gall – cadwch gopi o’ch
pasbort a rhestr o rifau ffôn
pwysig yn 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.

DATGANIAD CENHADAETH
FSA CYMRU
Cofiwch barhau i ddilyn
canllawiau Covid y DU a
pharchu’r rheolau Covid yn yr
Iseldiroedd.
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. Rydyn
ni’n cyfleu’r hyn y mae
asiantaethau eraill, fel
heddluoedd, adrannau’r
llywodraeth a’r awdurdodau
pêl-droed yn ei argymell;
rydyn ni’n cyhoeddi canllaw
cynhwysfawr sy’n cael ei
ddosbarthu’n rhad ac am ddim
i bob cefnogwr sy’n teithio;
mae gennyn ni linell gymorth
24 awr i gefnogwyr sydd mewn
trafferth; ac rydyn ni’n trefnu
gwasanaeth llysgenhadaeth i
gefnogwyr dramor lle gallwn
roi cyngor, arweiniad a
chymorth yn ôl y galw.
Dydyn ni ddim yn goddef
gwahaniaethu yn erbyn
unigolion ar unrhyw sail gan
gynnwys y canlynol: tarddiad
ethnig, gallu, crefydd a
chred, rhywedd, cyfeiriadedd

rhywiol ac oedran. Rydyn ni’n
ymwrthod â thrais, ar lafar
ac yn gorfforol. Rydyn ni o
blaid grymuso cefnogwyr pêldroed ar lawr gwlad. Rydyn
ni am hyrwyddo diwylliant
cadarnhaol yn y byd pêl-droed
ac ymhlith y cefnogwyr, gan
gynnwys rhoi bri ar werthoedd
fel chwarae teg a llywodraethu
da.
Rydyn ni’n 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. Rydyn ni’n cynnal
sgyrsiau cyson â Mr Mark
Evans, y Pennaeth Materion
Rhyngwladol, a’i staff.
Byddwn ni’n rhoi gwybod i’r
Gymdeithas Bêl-droed am
gwynion a safbwyntiau’r
cefnogwyr, ac yn ceisio
cynnwys cefnogwyr Cymru yn
y cyfarfodydd hyn.
“Cymryd pob cam posib i gael
gwared ar elyniaeth rhwng
cefnogwyr gwahanol glybiau
wrth iddyn nhw ddilyn tîm
cenedlaethol Cymru”

YR ISELDIROEDD
Mae ystyr y gair Iseldiroedd
yn hunanesboniadol, sef “tir
isel”. Mae’n gyfeiriad at y ffaith
mai gwlad isel yw hi, gyda dim
ond tua 50% o’i thir yn fwy na
1m (3.3 troedfedd) uwch lefel y
môr. Mae bron i 26% o’r wlad
o dan lefel y môr. Mae’r rhan
fwyaf o’r ardaloedd sydd o
dan lefel y môr, sy’n cael eu
galw yn polders, wedi’u creu
drwy broses adennill tir a
ddechreuodd yn y bedwaredd
ganrif ar ddeg. Y pedair
dinas fwyaf yw Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag ac
Utrecht.

Mae’r boblogaeth yn ychydig
dros 17 miliwn, gyda dros filiwn
yn byw yn Amsterdam, y
brifddinas. Iseldireg yw’r iaith
swyddogol, ond mae Saesneg
yn cael ei siarad yn helaeth.
Mae’r wlad yn defnyddio’r
Ewro ac mae’n rhan o’r Undeb
Ewropeaidd. Mae hi awr o
flaen amser Prydain.
Mae ‘Holland’ yn cael ei
ddefnyddio’n gyffredin
am yr Iseldiroedd hefyd
mewn nifer o ieithoedd, gan
gynnwys yn Saesneg. Serch
hynny, rhanbarth yn unig ydy
‘Holland’. Mae Gogledd a De
Holland i’w cael, a dim ond
dwy o ddeuddeg talaith y wlad
ydy’r rheini.

ROTTERDAM

Rotterdam yw porthladd
môr mwyaf Ewrop. Rhwng
1962 a 2004, hwn oedd
porthladd prysura’r byd, tan
i Shanghai ddwyn y fantell
honno. Rotterdam bellach yw
pedwerydd porthladd mwya’r
byd, ac ail ddinas fwya’r
Iseldiroedd. Roedd ganddi
boblogaeth o tua 651,000 yn
2020. Mae’n sefyll 19 milltir
(30km) o Fôr y Gogledd, gyda
chamlas (y “New Waterway”)
yn cysylltu’r ddau. Mae’r
ddinas wedi tyfu ar y ddwy
ochr i lan afon Nieuwe Maas ,
sy’n un o allafonydd gogleddol
afon Rhine.

Cafodd y ddinas ei dinistrio
bron yn gyfan gwbl yn ystod
Blitz Rotterdam yn yr Ail Ryfel
Byd. Fe’i hailgodwyd yn llwyr
gan greu’r ddinas fodern,
braf a welwn heddiw. Mae’n
enwog am ei phrifysgol, ei
lleoliad ar lan yr afon, ei bywyd
nos a diwylliannol bywiog,
ei threftadaeth forol, a’i
phensaernïaeth fodern. Mae
hi’n ddinas amrywiol iawn sy’n
croesawu newydd-ddyfodiaid.
Mae pobl o dros 180 o wledydd
bellach yn byw’n gytûn yn y
ddinas.

ROTTERDAM
Y stadiymau pêl-droed
Rotterdam yw’r unig ddinas
yn yr Iseldiroedd a chanddi dri
chlwb pêl-droed proffesiynol,
sef Feyenoord a Sparta
Rotterdam sy’n chwarae yn
y brif gynghrair, ac Excelsior
o’r gynghrair oddi tanodd. I
gefnogwyr Cymru sy’n hoff
o ymweld â stadiymau, mae
modd cyrraedd Excelsior o
brif orsaf reilffordd Rotterdam,
ar Dram 21. Daliwch y tram i
gyfeiriad De Esch, ac ewch
oddi arno yn Woudestein.
I gyrraedd stadiwm Sparta,
mae modd dal tram 8 o’r
brif orsaf reilffordd neu un
o’r gorsafoedd niferus yng
nghanol y ddinas (e.e. Beurs
neu Euromast). Daliwch y tram i
gyfeiriad Spangen, a dod oddi
arno o flaen y stadiwm ei hun
yn Spartastraat.

Gwybodaeth i ymwelwyr
Mae’r swyddfa groeso yn
neuadd ganolog yr Orsaf
Ganolog, ac ar agor rhwng
09.00 a 17.30. Mae taflenni
yno’n llawn gwybodaeth am
Rotterdam a desg wybodaeth
a fydd yn gallu ateb eich
cwestiynau i gyd. Maen nhw’n
hollwybodus am y ddinas ac
yn siarad sawl iaith.

ROTTERDAM
Mae’n hawdd cyrraedd
Rotterdam o Amsterdam.
Mae’n cymryd 44 munud i
deithio’r 37 milltir (59 km) o
Amsterdam i Rotterdam ar y
trên, er y gallwch gyrraedd
yno mewn cwta 39 munud ar
y gwasanaethau cyflymaf.
Gan amlaf, bydd 90 trên bob
dydd yn teithio o Amsterdam i
Rotterdam. Mae’r tocynnau yn
rhatach drwy eu prynu ymlaen
llaw, ond fe allwch chi ddisgwyl
talu tua £16 am docyn unffordd.
Mae’r tocynnau £3 yn rhatach
os ewch chi o’r maes awyr i
Rotterdam.
Mae trenau sy’n rhedeg o ganol
Rotterdam unwaith bob awr
rhwng hanner nos a 5am.
Mae digonedd o bethau i’w
gweld a’u gwneud os ydych chi
am gael hoe o’r tafarndai. Os
nad ydy uchder yn eich poeni,
bydd tŵr Euromast yn rhoi
golygfa benigamp o’r ddinas,
ac yn ogystal â’r llwyfan awyr
agored 112 o fetrau yn yr awyr,
mae bwyty rhagorol yno. Os
byddwch chi’n ddigon dewr,
mae lifft gwydr sy’n cylchdroi
yn gallu’ch hebrwng 185 o
fetrau i fyny. Mae Tram 8 o’r
orsaf ganolog yn stopio gerllaw.

Mae neuadd farchnad newydd
sbon Rotterdam yn fwy na lle
i siopa a bwyta ynddo; mae’n
atyniad ynddo’i hun. Mae
ganddo dros 100 o stondinau
bwyd, wyth bwyty a 15 siop, y
cyfan o dan adeilad trawiadol
siâp pedol sydd wedi’i
orchuddio â gwydr – 4,000 o
ffenestri bychain sy’n hongian
ar geblau dur. Yn wir, dyma’r
strwythur ceblau ffenestri
gwydr mwyaf yn Ewrop, ac mae
i’w ganfod o flaen gorsaf fetro
Blaak, ac ardal siopa fawr arall.
Mae Rotterdam yr un mor
ddrud â’r rhan fwyaf o
ddinasoedd y Gorllewin. Fe
allwch chi ddisgwyl talu 5 Ewro
am beint, ond ewch i chwilota
ac fe allwch chi ddod o hyd i
lefydd rhatach. Mae modd cael
pryd go lew o fwyd am lai nag
20 Ewro. Mae’r llefydd bwyd
cyflym yn dueddol o agor tua
10am, sy’n dda i ddim os ydych
chi’n un o’r rheini sy’n codi’n
gynnar, ond mae’r prisiau’n
ddigon tebyg i rai’r wlad yma.
Cadwch olwg am oriau hapus
a chynigion arbennig, sydd
gan amlaf ar gael drwy’r holl
ddinas.

ROTTERDAM
Bydd cefnogwyr Cymru yn
sicr o fod wrth eu boddau
yn yr Hen Harbwr yn ardal
Blaak. Bydd Llysgenhadaeth
y Cefnogwyr wedi’i lleoli fan
hyn ar ddiwrnod y gêm, felly
galwch draw am sgwrs. Dyma
hefyd leoliad y man casglu
tocynnau yng ngwesty Citizen
M, os ydych chi wedi dewis yr
opsiwn hwn.

yno o bob rhan o’r ddinas.

Bydd cefnogwyr pêl-droed
sy’n ymweld â Rotterdam i
wynebu Feyenoord gan amlaf
yn anelu yno cyn y gemau.
Mae bws uniongyrchol o
orsaf Station Blaak i orsaf
Station Zuid/Steenplaat. Mae’r
gwasanaethau’n mynd bob
20 munud, ac yn rhedeg bob
dydd. Tua 11 munud fydd hyd
Mae’r ardal yn llawn
y daith. Mae trenau hefyd yn
bariau a bwytai, a bydd
rhedeg yn uniongyrchol i’r
cerddoriaeth fyw’n aml i’w
stadiwm, ond edrychwch yn yr
chlywed. Mae’n fan delfrydol
orsaf i weld pa rai sydd ar gael,
i gwrdd â chefnogwyr eraill a
gan na fydd pob un yn stopio
mwynhau’ch hun yng nghanol
yn y stadiwm. Mae’n daith
yr awyrgylch arbennig y bydd
gerdded o dair milltir heibio
cefnogwyr Cymru yn ei greu ar i holl dafarndai Feyenoord,
ddiwrnodau gêm.
sydd ddim y peth callaf i’w
wneud pan fydd eich clwb yn
Mae’r cyfan gyferbyn â gorsaf chwarae, ond gydag ychydig
reilffordd a metro Blaak, felly
o ofal, dylai fod yn iawn ar
mae’n ddigon rhwydd cyrraedd ddiwrnodau rhyngwladol.

MYND O LE I LE YN ROTTERDAM
Trafnidiaeth gyhoeddus
RET sy’n gyfrifol am y system
trafnidiaeth gyhoeddus yn
Rotterdam. Mae’r gwasanaeth
yn rhagorol a phrisiau’r
tocynnau’n rhesymol iawn.
Er mwyn teithio ar drafnidiaeth
gyhoeddus, bydd angen
cerdyn trafnidiaeth gyhoeddus
dilys arnoch chi. Mae sawl
math o gardiau i’w cael,
ac mae’n hollbwysig bod
cefnogwyr Cymru yn prynu
tocynnau dilys, gan y bydd
dirwyon trwm yn cael eu rhoi i
bobl sydd heb docyn.
Dyma’r gwahanol fathau
o gardiau trafnidiaeth
gyhoeddus sydd ar gael:
Tocynnau Dydd Rotterdam:
Mae tocyn dydd RET yn
rhoi 1 diwrnod o deithio heb
gyfyngiadau drwy Rotterdam
ichi – ddydd neu nos – ar
fysus, tramiau, a’r metro. Bydd
yn dod yn ddilys wrth ichi ei
ddefnyddio’r tro cyntaf. Mae’r
tocyn ar werth yn siopau a
chanolfannau gwasanaeth
RET, ac yn Swyddfa Groeso
Rotterdam yn yr Orsaf
Ganolog. €9,00
Tocynnau 2 awr RET sydd ar
werth yn Swyddfa Groeso

Rotterdam, desgiau gwerthu,
peiriannau tocynnau mewn
gorsafoedd metro, gan yrwyr
bysus (cerdyn pin yn unig, dim
arian parod), ac ar y tramiau
(cerdyn pin ac arian parod).
€4,00
Gyda thocyn teithio 2 awr
Rotterdam, mae modd
defnyddio holl drenau metro,
bysus a thramiau RET. Mae’r
tocyn teithio’n ddilys am 2 awr
ar ôl ichi ei ddefnyddio’r tro
cyntaf.
Tocyn Dydd RET i Dwristiaid:
Gyda Thocyn Dydd i
Dwristiaid, mae modd teithio
heb gyfyngiadau ar fysus,
tramiau, y metro a bysus dŵr
drwy ranbarth Rotterdam a
Den Haag De Holland, a hynny
am bris penodol am ddiwrnod
cyfan. Mae’r tocyn yn ddilys
drwy’r dydd o’r adeg pan
fyddwch chi’n ei ddefnyddio
am y tro cyntaf, tan y bydd y
gwasanaethau’n stopio am
y dydd. Cofiwch ddilysu’ch
tocyn wrth fynd ar y cerbydau,
a’r un modd wrth eu gadael.
Pris: €14,50. ar werth yn siopau
a chanolfannau gwasanaeth
RET, Canolfannau Croeso
Rotterdam (Coolsingel, yr

MYND O LE I LE YN ROTTERDAM
Orsaf Ganolog a Hoek van
Holland) neu yn y peiriannau
gwerthu ac ailwefru yn y
gorsafoedd metro.
Sylwch: dim ond ar drenau
metro, tramiau a bysus
RET y mae’r rhain yn ddilys.
Felly, dydyn nhw ddim yn
ddilys ar fysus rhanbarthol
Connexxion, Arriva, nac ar
drenau cyffredin.
Metro
Mae modd teithio’n gyflym
ac yn rhwydd o amgylch
Rotterdam a’r cyffiniau ar y
system metro. Mae pum llinell
(llwybr), gyda phob un wedi’i
farcio â’i lythyren ei hun (AE), ei liw ei hun, a phen draw’r
daith. Gorsaf Beurs yw’r

orsaf fetro fwyaf, lle mae’r
holl linellau’n dod ynghyd.
Mae Llinell E (Randstad Rail)
yn cysylltu Rotterdam a Den
Haag.
Llinellau tram
Mae llinellau tram 8, 7, 21, 23,
21, 23 (sy’n pasio stadiwm
Feyenoord), 24 a 25 i gyd yn
teithio drwy’r canol. Mae’r
tramiau i gyd yn cyrraedd yr
Orsaf Ganolog, sy’n lle gwych,
felly, i ddal tram.
Bysus
Mae gan RET nifer o lwybrau
bysus sy’n cysylltu’r canol â
nifer o ardaloedd a maestrefi’r
ddinas, ynghyd â’r ardal
fetropolitan ehangach.

MYND O LE I LE YN ROTTERDAM
Rydyn ni’n disgwyl i fwyafrif
cefnogwyr Cymru gyrraedd
yr Iseldiroedd drwy Faes Awyr
Schiphol. Dyma un o feysydd
awyr prysuraf Ewrop, ac mae’n
gallu golygu llawer o gerdded
wrth adael ac wrth ddychwelyd,
a chithau’n chwilio am y
terminws.
Mae dal trên i Rotterdam o fan
hyn yn rhwydd iawn; dilynwch y
cyfarwyddiadau yn y terminws.
Tua 28 munud ar gyfartaledd yw
hyd taith ar y trên o Faes Awyr
Schiphol Amsterdam i Orsaf
Ganolog Rotterdam. Mae’n
rhyw 29 milltir (47km) o hyd. Gan
amlaf, bydd 90 trên bob dydd
yn teithio o Faes Awyr Schiphol
Amsterdam i Rotterdam
Centraal. Mae’r tocynnau rhataf
yn £12.00 pan fyddwch chi’n eu
prynu ymlaen llaw.
Os byddwch chi’n dewis
treulio rhywfaint o amser yn
Amsterdam cyn y gêm, mae
trenau sy’n mynd i’r cyfeiriad
hwnnw hefyd. Mae’n cymryd
cyfartaledd o 18 munud i
gyrraedd Amsterdam-Centraal
ar y trên. Rhyw 8 milltir (12 km)
yw hyd y daith. Gan amlaf mae
184 o drenau bob diwrnod, a’r
tocynnau rhataf yn 6 Ewro.

DE KUIP (STADIWM FEIJENOORD)
STATION NS. Mae sawl giât
ddiogelwch yn yr ardal, ynghyd
â ffensys diogelwch metel.
Mae ardal i ddal cefnogwyr
dros dro wrth ichi gyrraedd at
Y tro diwethaf i gefnogwyr
y giatiau troi. Bydd swyddogion
Cymru fod yma oedd yn 2008
yn bwrw golwg gychwynnol
pan gollodd tîm ifanc o Gymry ar eich tocynnau ac yn eich
2-0 gerbron torf o 49,000.
chwilio’n drylwyr cyn ichi fynd
i mewn i’r stadiwm. Stiwardiaid
I ddal tram o ganol y ddinas,
yr Iseldiroedd fydd yn gwneud
TRAM 23 ydy’r un. Os byddwch y chwilio ac yn gwirio’r
chi yn ardal yr harbwr yn
tocynnau, gyda heddlu lleol
Blaak, bydd angen cerdded
yno hefyd. Bydd yr heddlu
am ryw 8 munud i orsaf
a stiwardiaid y tu mewn a’r
dramiau Beurs, neu daliwch
tu allan i’r ardal hon. Mae 4
y metro ac ar ôl cyrraedd,
giât droi gyda staff pwrpasol
TRAM 23 amdani eto. Mae’r
yn defnyddio’r darllenwyr
tramiau’n stopio o flaen y
codau bar. Ar ôl mynd drwy’r
stadiwm. Bydd modd cerdded
gwiriadau hyn, bydd angen i’r
rownd y stadiwm i ran Cymru.
cefnogwyr groesi i’r stadiwm
Mae pethau’n brysur iawn ar
dros bont ddiogel, a hynny
ddiwedd gemau, felly’n ara’
i fan gwag sy’n arwain at
deg mae dal iâr; daliwch dram fynedfeydd yr ymwelwyr. Mae
hwyrach ar ôl i’r torfeydd gilio. dwy res o risiau ym mhob pen
i’r bont; nid oes lifftiau. Nid oes
Bydd cefnogwyr Cymru
lifft i’r rhan uchaf. Mae 6 rhes
sy’n defnyddio’r trên dros y
o risiau, a 78 gris i’r rhan lefel
tir i’r stadiwm yn cyrraedd
uchaf. Mae 1 rhes arall o risiau,
gyferbyn â rhan y cefnogwyr
a 27 gris, i’r rhes gefn ym mhob
oddi cartre – yn y fan honno
rhan. Mae’r heddlu lleol wedi
y bydd mwyafrif ffans Cymru.
dweud na fydd y cefnogwyr
Bydd ein cefnogwyr yn mynd i
yn cael eu gadael i mewn i’r
mewn i’r stadiwm drwy fynedfa stadiwm: - Os nad oes gennych
benodol gyferbyn â’r brif
chi docyn dilys i’r gêm – Os
orsaf reilffordd, sef mynedfa
ydych chi wedi’ch gwahardd
Cafodd De Kuip, neu Stadiwm
Feyenoord yn swyddogol, ei
chodi yn y 1930au. Mae’n dal
mymryn dros 51,000 o bobl.

DE KUIP (STADIWM FEIJENOORD)
rhag mynychu digwyddiadau
chwaraeon o’r blaen – Os
ydych chi’n ymddangos yn
feddw neu o dan effeithiau
cyffuriau – Os ydych chi’n
cario eitemau sydd wedi’u
gwahardd.
Mae’n rhaid cael tocynnau
i deithio ar drafnidiaeth
cyhoeddus – maen nhw’n
dirwyo pawb sydd heb docyn.
Cofiwch brynu tocynnau.

Railway Station
1st Ticket Checks

Welsh End

Trams

Dydy’r holl drenau o Blaak ddim yn stopio yn Stadiwm Feyenoord
– edrychwch ar y wybodaeth ar y platfform neu ar-lein LINC
Ar ôl y gêm
Bydd y trenau o’r Stadiwm i’r Orsaf Ganolog yn stopio yn Blaak
Mae sawl un wedi gofyn a yw tocyn i’r gêm yn golygu bod modd
teithio am ddim – rydyn ni wedi dweud o’r blaen bod hyn yn wir i
gemau Clwb.
Ond nid yw tocyn i’r gêm yn caniatáu ichi deithio am ddim ar y
trên, hyd yn oed adeg gemau clwb.
A yw tocyn teithio dydd Rotterdam yn iawn i deithio ar y trên,
neu a oes angen tocyn gwahanol?
Mae angen tocyn gwahanol i’r trenau. Mae modd prynu’r rhain
FAN HYN

COLLI PASBORT
Gall colli pasbort achosi
pryder, a bydd yn ychwanegu
costau at eich taith, felly
cofiwch geisio cadw’ch
pasbort yn ddiogel. Rydyn
ni hefyd yn eich cynghori i
gadw copi digidol o dudalen
y ffotograff ar eich ffôn,
rhag ofn y bydd angen ichi
brynu dogfen i deithio mewn
argyfwng i gyrraedd adref.

ag i wneud hawliad ar eich
yswiriant teithio
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
Os collwch chi eich pasbort
• mae eich pasbort ar goll,
tra byddwch chi dramor, neu
wedi’i ddwyn, yn llawn neu
os byddwch chi’n anlwcus a
wedi dod i ben yn ddiweddar,
rhywun yn ei ddwyn, mae dau
neu mae’r pasbort yn ngofal
beth i’w wneud ar unwaith:
Swyddfa Pasbortau EM neu
lysgenhadaeth dramor
• Canslo eich pasbort: Rhowch • nid oes amser gennych chi i
wybod i’r Swyddfa Gartref ar
adnewyddu eich pasbort neu
unwaith eich bod wedi colli
i gael pasbort newydd cyn
eich pasbort er mwyn lleihau’r
teithio
risg y bydd rhywun arall yn
• mae modd ichi roi prawf o’ch
defnyddio eich pasbort neu
cynlluniau teithio, er enghraifft
eich manylion adnabod
cadarnhad archebu (neu
• Rhowch wybod i’r heddlu
gynlluniau teithio ysgrifenedig
lleol bod eich pasbort ar
manwl os na allwch chi drefnu
goll: Os ydych chi’n credu
ymlaen llaw)
bod rhywun wedi dwyn eich
pasbort, dylech roi gwybod i’r
Mae dogfen i deithio mewn
heddlu cyn gynted â phosib.
argyfwng (ETD) yn eich
Efallai y bydd angen cyfeirnod galluogi i adael y wlad rydych
trosedd arnoch i’w roi i’r
chi ynddi, a theithio i leoliad
llysgenhadaeth neu swyddfa’r
arall drwy uchafswm o bum
conswl Prydeinig, yn ogystal
gwlad. Gan amlaf, fe allwch
chi ei defnyddio hefyd i

COLLI PASBORT
ddychwelyd i’r wlad rydych
chi’n dod ohoni, os mai yn y
fan honno rydych chi’n byw.
Bydd eich cynlluniau teithio
(y gwledydd a’r dyddiadau)
wedi’u hargraffu ar eich
dogfen i deithio mewn
argyfwng. Os byddwch chi’n
newid eich cynlluniau teithio
ar ôl cael eich dogfen i deithio
mewn argyfwng, bydd angen
ichi wneud cais am un newydd.
Os mai’r Deyrnas Unedig
yw pen eich taith, efallai y
bydd staff y ffiniau’n cadw
eich dogfen i deithio mewn
argyfwng ar ôl ichi gyrraedd
yno. Fe all staff y ffiniau
mewn lleoliadau eraill gadw’r
ddogfen hefyd pan fyddwch
chi wedi cyrraedd pen eich
taith.

llysgenhadaeth, yr uchel
gomisiwn, neu swyddfa’r
conswl Prydeinig ar ôl
gwneud cais ar-lein. Ar ôl i chi
gyflwyno’ch cais, byddwch
yn cael gwybod a oes angen
apwyntiad arnoch.
Bydd angen ichi roi rhif ffôn a
chyfeiriad e-bost fel rhan o’ch
cais.
Bydd eich dogfen i deithio
mewn argyfwng gan amlaf
yn barod ddau ddiwrnod
gwaith ar ôl ichi wneud cais.
Fe all gymryd hwy oherwydd
coronafeirws (COVID-19).
https://www.apply-emergencytravel-document.service.gov.
uk/

Does dim gwarant y bydd eich
pasbort newydd yn barod
Mae modd gwneud cais ar-lein. mewn pryd i ddal yr awyren
Mae’n costio £100 i wneud cais rydych chi wedi’i threfnu.
am ddogfen i deithio mewn
CYSYLLTWCH Â NI I GAEL
argyfwng. Nid oes modd addalu’r ffi. Fe allwch chi dalu ar- CYMORTH +44 7479 203205
lein wrth wneud y cais. Os na
wnewch chi hyn, gofynnir ichi
dalu dros y ffôn.
Efallai y bydd angen ichi
fynd i apwyntiad yn y

GAIR I GALL CYN MYND
Mae gwneud a derbyn
galwadau ffôn, anfon
negeseuon neu ddefnyddio
data i drawsrwydweithio yn
gallu bod yn ddrud iawn a
ninnau wedi gadael yr Undeb
Ewropeaidd. Cysylltwch â’ch
darparwr gwasanaeth i weld
a oes pecynnau arbennig ar
gael. Fel arall, syniad da yw
troi’r trawsrwydweithio (data
roaming) i ffwrdd a defnyddio
Wi-Fi yn unig, i wneud
galwadau drwy WhatsApp
ac ati. Mae rhoi eich ffon ar

y modd ‘Awyren’ cyn cysylltu
â Wi-Fi lleol yn syniad da a
diogel.
Mae Wi-Fi ar gael yn y rhan
fwyaf o’r bwytai, bariau a’r
caffis, ac yn y maes awyr, a
bydd y safon yn weddol dda ar
y cyfan.
Yr Ewro yw’r arian sy’n cael ei
ddefnyddio yn yr Iseldiroedd.
Peidiwch byth â defnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus heb
docyn dilys.

AMBELL FFAITH DDIFYR
• Mae pobl dalaf y byd yn byw yn yr Iseldiroedd.
Ar gyfartaledd, mae dynion yn yr Iseldiroedd
yn 183cm (6 throedfedd) tra bo’r menywod yn
171cm (5 troedfedd 7 modfedd)
• Yr Iseldiroedd yw allforiwr blodau mwya’r byd.
Mae’n cynhyrchu 80% o fylbiau blodau’r byd
ac mae’r diwydiant blodau yn gyfrifol am 5% o
GDP yr Iseldiroedd.
• Mae 1,281 o bontydd yn Amsterdam sy’n croesi
165 o gamlesi’r ddinas.
• Yr Iseldiroedd oedd y wlad gyntaf yn y byd i
gyfreithloni priodasau rhwng pobl o’r un rhyw –
a hynny ar 1 Ebrill 2001.
• Mae’r Iseldirwyr yn bwyta mwy o licris na neb
arall yn y byd
• Mae dros 1,000 o felinau gwynt yn yr
Iseldiroedd
• Mae mwy o feics nag o bobl yn yr Iseldiroedd,
gyda dros 22 miliwn o feics yn y wlad. Ar
gyfartaledd, dyna 1.3 beic i bob unigolyn (mae
gan nifer o bobl ddau feic).
• Anthem genedlaethol yr Iseldirwyr yw’r hynaf
yn y byd
• Yr Iseldirwyr wnaeth ddyfeisio jin
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