Crwydro er Budd

PWYSIG!!

Bwriad Crwydro er bydd yw cynnig gwyliau diddorol i grwpiau
cymharol fach o hyd at 30 o deithwyr. Er ein bod wedi bod yn
canolbwyntio ar Batagonia mae Crwydro Er Budd hefyd wedi trefnu
teithiau i Brasil, Rwsia, Gwlad yr Iâ, China, De Aﬀrica, Canada ac Alasga.
Dros y blynyddoedd mae’r teithiau hyn wedi codi £26,000 tuag at
achosion da fel Eisteddfodau’r Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol, Cŵn
Tywys i’r Deillion, Mudiad Ysgolion Meithrin ac Ysgolion Cymraeg
Esquel a Threfelin yn ogystal ag Ambiwlans Awyr Cymru.
Pwy sy’n penderfynnu at bwy achos?
Wel, yn syml byddwn yn gofyn i’r bobl sydd ar y daith ddewis eu
helusen ac yna fynd gyda llais y mwyafrif.

Er mwyn gwarantu’r pris mae’n
ofynoli ni gadarnhau popeth, yn
enwedig tocynnau hedfan ac wrth
gwrs gabannau ar y llong.
Yn wahannol i longau crŵs mawr
sydd a channoedd o gabannau,
mae’r llongau sydd ar afonydd yn
llawer llai ac o’r herwydd maent yn
llenwi’n gyﬂym.
Os y byddwch yn ymuno a ni,
cwblhewch y ﬀurﬂen isod ac amgau
£843 o ﬂaendal erbyn:

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dafydd Owen ar:
07795 485081 (symudol) 01286 881911 (dydd)
crwydro@crwydro.com

3 Mai, 2020
Edrychwn ymlaen at eich cwmni!

Crws
ˆ - Danube
Hydref 6-13, 2020

Ffurﬂen archebu

Os oes diddordeb ganddoch mewn ymuno a ni ar y daith, yna cwblhewch y ﬀurﬂen gan goﬁo
amgau llun gopi o’ch pasbort a blaendal o £843.00 (sieciau’n daladwy i ‘Crwydro’) a’i dychwelyd i
Crwydro, Arwelfa, Bryn Rhos, Y Groeslon, Gwynedd, LL54 7DL cyn gynted â phosib neu
cyn 3 Mai, 2020 fan hwyraf.

Gellir hefyd dalu’n syth i’r banc:
‘Crwydro’ Rhif Didoli: 40-16-02 Rhif Cyfrif: 417 604 32
Mae ﬀurﬂen ar-lein ar gael: www.crwydro.com
Enw (fel ag y mae’n ymddangos ar eich passport)
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Hoﬀwn archebu lle ar y daith ar y Danube

Llofnod

Amgaeaf ﬂaendâl o £843

Byddaf yn talu’n syth i’r banc
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