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Ardal Fasnachol a Hamdden Traeth Newry Cynigion Masnachol:

Canolbwynt yr adfywio masnachol fydd y Marina newydd gyda 
chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr a thrigolion lleol gan gynnwys:

• Canolbwynt yr adfywio masnachol fydd y Marina newydd gyda 
chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr a thrigolion lleol gan gynnwys

• Marina 250-angorfa wedi’i warchod yn llawn a fydd yn darparu 
ar gyfer amrywiaeth o iotiau, cychod a badau tendio;

• Cynnwys seilwaith ategol gan gynnwys pontŵn tanwydd, pwmpio 
allan a theclyn codi cychod;

• Adleoli’r angorfeydd siglo presennol i ddarparu ar gyfer marina 
newydd

• Adeilad swyddfa newydd i’r marina yn ymgorffori cyfleusterau lles, 
cawodydd a golchi dillad a bar/bwyty;

• Cyfleusterau parcio ceir islawr estynedig gyda 80 o leoedd i leihau 
parcio ar lefel y ddaear;

• Dwy uned fasnachol newydd wedi’u clustnodi ar gyfer diwydiant 
ysgafn morol

• Unedau masnachol ychwanegol ar gyfer cymysgedd o ddefnyddiau 
posib megis manwerthu morol neu fasnachol/ hamdden gan gynnwys 
bragdy, distyllfa a/neu dŷ mwg;

• Ailfodelu ac ymestyn adeilad presennol Clwb Hwylio Caergybi; ac
• Arcêd newydd dan do ar gyfer ffeiriau marchnad gymunedol a/

neu grefftau a gofod perfformio.

Canlyniadau Allweddol:

• Promenâd estynedig, gyda mynediad i lawr i lefel y dŵr
• Plannu gwydn a deniadol i feysydd parcio ar yr arwyneb a mynediad 

i barcio tanddaearol
• Agosrwydd at gaffis/ardaloedd ategol, gan gynnwys yr amffitheatr, 

Gerddi Isel estynedig a throeon anffurfiol trwy’r Dolydd;
• Mynediad hawdd i lwybr beiciau sy’n cysylltu Parc Gwledig y 

Morglawdd, y datblygiad arfaethedig a Chaergybi.

Adeiladau Masnachol a Thirlunio 
Arfaethedig ar lannau Traeth Newry

Amffitheatr Arfaethedig ag Arcêd Dan Do yn y cefndir - Tir Cyhoeddus Traeth Newry

Cysgodfeydd presennol ar y promenâd ar 
Ffordd y Traeth

Bragdy neu Ddistyllfa BosiblManwerthu seiliedig ar y Môr

Yr Ardd Isel ffurfiol bresennol

Defnydd y Ffair Grefftau o’r Farchnad Dan Do

Adeilad Rheoli’r Marina arfaethedig 
(chwith) ac Adeilad Masnachol (de)


