
GWAITH AR LONG BLESER   

Wyt TI…?
4   yn hynod gymdeithasol? 
4   yn gyffyrddus yn treulio cyfnodau hir o amser  

y tu allan i’r Deyrnas Unedig? 
4   yn weithiwr tîm rhagorol? 

Wyt TI’N mwynhau…?
4   teithio’r byd? 
4   lletygarwch neu hamdden neu iechyd a  

harddwch neu reolaeth neu adloniant neu…  
unrhyw beth arall?

…  Gallai fod yn yrfa ddelfrydol i TI!

Y busnes mwyaf yn y byd!

Dysga IAITH arall i  

wneud yn fawr o dy  
amser dramor

TEITHIO A 
THWRISTIAETH   



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar lwybrau at weithio ar longau pleser – 
•   www.careersatsea.org
•   www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-

experience/job-sectors/leisure-sport-and-
tourism/working-on-a-cruise-ship

Cyngor ar y cam nesaf – 
•  www.ucas.com
•  https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Cyngor ar ieithoedd – 
• www.routesintolanguagescymru.co.uk
•  www.wales.britishcouncil.org
• www.whystudylanguages.ac.uk 
• www.europa.eu/languages
•   www.hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/

ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu
• www.porth.ac.uk/cy/collection/botwm-y-byd

Sut? 
Ystyria’r posibiliadau:
4  Astudio rheolaeth neu letygarwch 
4  Mynd am gymhwyster yn y maes y 

mae gen ti ddiddordeb gweithio ynddo 
e.e. cogydd - cael tystysgrif hylendid 
bwyd a dechrau gweithio mewn bwytai

4  Mynd ar long bleser dy hun i weld ai 
dyna’r lle gorau i ti  

4  Treulio’r haf yn gweithio ar gwch – 
gallet ti wneud hyn mewn lleoliadau 
egsotig iawn, gan gynnwys St. Tropez! 

4 Dysga cymaint â phosib o ieithoedd  

Ystyria ieithoedd:
“Os ydych yn gweithio mewn diwydiant 
byd-eang a bywiog, fel llongau pleser, 
byddwch yn gweithio gyda phobl o bob 
rhan o’r  byd. Os gallwch gyfathrebu 
mewn iaith arall, mae gennych chi fantais 
bob amser” 
-  Philip Ordever, Is-lywydd Gwerthu a Marchnata 
Rhyngwladol, Crystal Cruises (yn siarad Saesneg 
a Sbaeneg)

Yr wybodaeth yn gywir pan aed i’r wasg; Mai 2020. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth uchod yn gyflawn a chywir pan aed
i’r wasg, ond nid yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwarantu digonolrwydd, cywirdeb na chyfanrwydd yr wybodaeth uchod, nac yn derbyn
unrhyw atebolrwydd a all godi yn sgil unrhyw anghywirdeb neu esgeulustod os defnyddir yr wybodaeth hon neu os dibynnir arni fel tystiolaeth.
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