GWYNEDD
Mesyryddion Perfformiad Cyrchfan
Mae Gwynedd yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri, AHNE Pen Llŷn, dros 200
milltir o arfordir, STB ac atyniadau twristiaeth byd enwog

Prif Ganfyddiadau (ystadegau 2018
ac eithrio lle nodir):
Cynydd o 11% yn nifer yr ymwelwyr i 7.37 Miliwn
Mae nifer o nosweithiau a dyddiau twristiaid hefyd wedi
cynyddu 11%
Cynnydd o 23% yng ngwerth economaidd i £ 1.12 biliwn
15,500 o swyddi gan y sector twristiaeth (y crynodiad ail
uchaf o swyddi o'r fath yng Nghymru a Lloegr gan
boblogaeth breswyl-15%)
Twf o 14% yn nifer y busnesau llety i 3,212 (2011-2019)
Gwynedd sydd â'r ganran uchaf o fusnesau twristiaeth yng
Nghymru sy'n darparu amcangyfrif o 136,585 gwely
twristiaeth.
Cynnydd o 6% mewn gwlau twristiaeth i 136,585
(2011-2019)
Cynnydd o 47% yn nifer o ymwelwyr i gopar yr Wyddfa
(2014-2017)
102 o ddigwyddiadau wedi'u cefnogi gan Gyngor Gwynedd,
gan ychwanegu £ 34 miliwn i'r economi leol (2014-2018)

2013

2018

Categori

Nifer

%

Gwasanaeth

346

10.8

Hunan Ddarpar

2,424

75.5

Carafan a
Champio

366

11.4

Byncws,
Campws, Hostel

52

1.6

Arall

24

0.7

Cyfanswm

3212

100

**Nid yw yn cynnwys llety Air
B&B. Amcangyfrif Chwefror 2019
fod 745 eiddo ychwanegol**

Proffil Ymwelwyr

Dangosyddion - Gwerth a Nifer
dangosydd

Math o Lety

%
Tarddiad: Cymru 46%,DG 50%,Tramor 4%

Ymwelwyr (m)

6.63

7.37

+11%

Nosweithiau (m)

16.84

18.73

+11%

Dyddiau (m)

20.21

22.53

+11%

Gwerth (m)

907

1,118

+23%

Ymgysylltu digidol
Cyfartaledd twf o 580% mewn sianeli cyfryngau
cymdeithasol swyddogol
Mae 3.1 miliwn o ddefnyddwyr wedi
edrych ar wefan
www.ymweldageryri.info yn ystod
4.1 million sesiwn (2015-2019). Mae
dros 1 miliwn o ddefnyddwyr yn
flynyddol.

Mae'r rhan fwyaf o ymwelwyr mewn grwpiau
economaidd-gymdeithasol ABC1 * (75%)
Gyda chwarter (25%) yn C2DE *
Nifer cyfartalog grwp yn 4.3
Ffurfiant grwp:
Cyplau 29%
Teulu gyda phlant ifanc 24%
Teulu gyda phlant hŷn 19%
Prif resymau dros ymweld:
tirwedd /cefn gwlad / arfordir
awyr agored neu weithgareddau
chwaraeon
safleoedd / atyniadau hanesyddol a
diwylliannol
Cyfradd bodlonrwydd YN

9.3 allan o 10
*Canlyniadau proffilio 2019

