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Promenâd a wal y môr wedi eu
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un lefel â phen y promenâd newydd.
Canllawiau ar hyd ymyl y promenâd

Ffordd ar lefelau tebyg i’r ffordd gyfredol. Aliniad y
ffordd wedi ei symud i’r de dros y llwybr troed cyfredol.

Ardal bicnic

Ardal ystafell
ddosbarth –
gweler darlun
mwy isod

Gwrthglawdd
creigiau i glymu i
mewn â’r cyfredol

Gollyngfeydd
cyfredol yn cael
eu gwarchod
drwy'r
gwrthglawdd

Ymestyn yr
ollyngfa bresennol

3
00-XX-DR-Z-0023

Seddi Polyn golau
Dodrefn picnic Goleufa
Cerrig mawr Gwaith celf ar yr arwyneb
Marcwyr iechyd Plannu coed neu brysgwydd
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Promenâd uwch: Parth gweithgareddau gyda
nodweddion yn cynnwys mannau eistedd, byrddau
picnic a gwaith celf. Yn gyffredinol, “parth dim beicio”
Promenâd uwch: Yn gyffredinol, parth clir 4 medr o
led (o leiaf) at ddefnydd cerddwyr a beicwyr
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