Gwefannau Conwy - Cofnod Llety
Hunanddarpar
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) wedi datblygu cyfres o wefannau twristiaeth a gwefannau
symudol newydd sydd wedi’u cynllunio i gyffroi ac ymgysylltu ymwelwyr posibl a’u hannog i ymweld â
Chyrchfan Conwy a’i atyniadau. Mae CBSC yn falch o gynnig cyfle rhad ac am ddim i chi hyrwyddo
eich busnes ar y gwefannau hyn yn 2013.
Dim ond darparwyr llety sy’n rhan o gynlluniau graddio Croeso Cymru neu’r AA all gael eu derbyn ar
gyfer y gwefannau ar hyn o bryd.
Os hoffech fanteisio ar y cyfle hwn, llenwch bob rhan o’r ffurflen hon a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y
gwaelod.
(Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol yr hawl i ddewis pa ddigwyddiadau i’w cynnwys a hawl i olygu'r copi a
ddarperir).

Enw Cyswllt (mewn llythrennau bras):

Llofnod (os ydych yn dychwelyd y ffurflen drwy'r post):

Dyddiad:

Cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i gyfeiriad e-bost y busnes):

Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth (os yw'n wahanol i'r isod):

Cod post:

MANYLION AM Y LLETY: (caiff yr wybodaeth isod ei chyhoeddi ar y wefan)
Enw a chyfeiriad y sefydliad sy'n darparu llety:

Cod post:

Rhif ffôn. (gan gynnwys y cod lleol):

Rhif ffôn symudol: (dewisol - i'w gyhoeddi):

Cyfeiriad e-bost:

Cyfeiriad gwefan:

Gradd/Sgôr Asesu
SÊR

Gwobrau/Dyfarniadau (os
yn berthnasol)

LLUNIAU/FIDEOS: Gofynnir i chi anfon hyd at 2 lun llorweddol fformat jpg neu gif, o leiaf 1496 picsel
ar draws a 1008 picsel ar i fyny drwy e-bost i tourism@conwy.gov.uk
Nodwch enw'r eiddo ar y ffeiliau. Gallwch hefyd gynnwys fideos byr - cysylltwch â ni i drafod hyn.

AMSERAU AGOR:
Ar agor drwy'r flwyddyn?
Ar agor yn dymhorol yn unig, o/i (dyddiadau)?
Ar agor dros y Nadolig?
Ar agor dros y Flwyddyn Newydd?
Diwrnod gadael/cyrraedd?

DISGRIFIAD O'R EIDDO: dylai gynnwys crynodeb o leoliad yr eiddo, cymeriad yr eiddo a'r cyfleusterau
y mae'n eu cynnig - manylion nad ydynt wedi'u cynnwys yn y rhestr Cyfleusterau ar ochr arall y
ddalen.
Hyd at 150 o eiriau. Gallwch atodi disgrifiad ar dudalen ar wahân os yw'n well gennych.

150

YSTAFELLOEDD / UNEDAU:
Cyfanswm yr unedau

Lle cysgu ar gyfer ...

i .... o bobl fesul uned

MATH O UNED: (ee. Bwthyn, Fflat, Tŷ ac ati)

PRISIAU FESUL WYTHNOS: Rhaid nodi'r prisiau mewn punnoedd sterling (£) fesul uned fesul
wythnos.
Maint yr Uned
Ystod y pris am
Ystod y pris am
(nifer o bobl)
arhosiad 7 noson
arhosiad 3
noson
o ...
i ...
o...
i...

CYFLEUSTERAU :
Plasty yn y wlad
Fferm
Yng nghefn gwlad
Yng nghanol y dref/ddinas
O ddiddordeb hanesyddol, pensaernïol
neu lenyddol
Ar lan y môr
Croesewir plant (nodwch yr oedran
ieuaf)
Cyfleusterau i blant
Parcio ar-safle
Mynediad i gwrs golff
Trefniadau ar gyfer
marchogaeth/merlota
Llogi beiciau
Pysgota
Ystafelloedd ffitrwydd
Pwll nofio dan do
Pwll nofio awyr agored
Bath sba
Cwrt tennis
Derbynnir ewros
Gwyliau byr canol wythnos ar gael
Derbynnir Sieciau Teithio Sterling
Gwyliau byr ar gael ar y penwythnos
Croesewir anifeiliaid anwes
Gardd/patio i'w ddefnyddio gan y
gwesteion
Darperir dillad gwely
Croesewir grwpiau o'r un rhyw, e.e.
partïon cyn priodi i ferched/dynion
Wedi'i farchnata fel lleoliad
gwyrdd/ecogyfeillgar
Darpariaethau arbennig i feicwyr
Darpariaethau arbennig i gerddwyr

Wi-fi
Chwaraeydd DVD
Tanau coed/glo go iawn
Peiriant golchi
Rhewgell
Peiriant golchi llestri
Microdon
Teledu lliw
Chwaraeydd CD
Radio
Gwres canolog
Cyfleusterau smwddio
Cyfleusterau sychu
Barbeciw
Sychwr gwallt
Cot
Cadair uchel
Derbynnir y prif gardiau credyd
Tâl ychwanegol am nwy a thrydan
Siaredir Cymraeg
Ystafell gemau
Yn darparu ardaloedd i ysmygwyr
Ffôn yn yr ystafell / yr unedau / ar y safle
Uned ar gael ar y llawr gwaelod
Hygyrch ar gludiant cyhoeddus
Gwell mynediad i ymwelwyr â nam
symudedd
Gwell mynediad i ymwelwyr â nam ar eu
golwg
Gwell mynediad i ymwelwyr â nam ar y clyw
Achrediad Swyddogol ar gyfer Beicwyr Croesewir Beicwyr
Achrediad Swyddogol ar gyfer Cerddwyr Croesewir Cerddwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth ar y ffurflen hon, cysylltwch â'r canlynol:
Karen Owen (01492) 575950 neu Gwen Roberts (01492) 575945
tourism@conwy.gov.uk

Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i'r cyfeiriad canlynol:
Marchnata Twristiaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeilad y Llyfrgell
Stryd Mostyn
Llandudno
LL30 2RP

