


Beth yw prif nodweddion  

llythyr ffurfiol? 



      Llys-y-Wennol, 
          Cwmafan, 
               Aberystwyth, 
                   Ceredigion, 
       SY23 3CM 
      24ain o Awst 
Cwmni Gwyliau Da, 
Y Stryd Fawr, 
Aberystwyth, 
Ceredigion, 
Sy23 3EE 

Annwyl Syr / Fadam,  

Ysgrifennaf atoch ynglŷn â’n gwyliau i Barc Coed Pren.  Roedd y gwyliau’n cael eu hysbysebu fel “gwyliau 
addas i deulu”, ond yn anffodus roedden ni fel teulu wedi ein siomi’n fawr.   

Roedd y caban pren lle roedden ni’n aros yn frwnt ofnadwy ac yn oer.  Doedd dim un o’r gwresogyddion yn 
gweithio ac ar ôl cwyno ddwywaith ni ddaeth neb i’n gweld.  Ar un adeg bu’n rhaid i ni roi bwced ar lawr i ddal y 
dŵr a oedd yn gollwng drwy’r to.  Nid dyma’r math o le roedden ni wedi disgwyl ymlaen at gael aros ynddo. 

Penderfynon ni fynd i’r pwll nofio a oedd wedi cael ei hysbysebu fel “lle llawn hwyl i’r teulu cyfan”.  Nid dyna’r 
achos o gwbl.  Roedd dŵr y pwll cyn oered â dŵr y môr.  Roedd y llithren ddŵr ar gau ac roedd y plant wedi 
cael siom ofnadwy.   

Gyda’r nos fe benderfynon ni fynd i’r bwyty oedd ar y campws.  Dyna siom arall pan ddaeth y bwyd allan yn oer 
a di-flas i’r bwrdd. A dweud y gwir, gymaint oedd ein siom fel i ni fynd yn ôl i’r caban a phacio ein bagiau a 
gyrru’r daith o ddwy awr a hanner adref i’n gwelyau clyd a chynnes.   

Rwy’n gobeithio na fyddwch yn annog unrhyw deulu arall i dreulio eu gwyliau yn y Parc.  Carwn gael  ad-daliad 
am y gwyliau gan na wnaethon ni dreulio amser yno am fod y lle yn hollol anaddas i’n teulu ni. 

     Yr eiddoch yn gywir, 

 M WJones 
Meinir Wyn Jones (mam i ddau o blant siomedig iawn) 
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Ydych chi’n barod i 
ysgrifennu llythyr ffurfiol? 

Rhowch gynnig arni! 


