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Annwyl Mr Isherwood, 

Wizz Air ym Maes Awyr Caerdydd 

Byddwch wedi gweld adroddiadau yn y cyfryngau ynglŷn â phenderfyniad anffodus Wizz Air 
i gau ei ganolfan ym Maes Awyr Caerdydd o ddiwedd mis Ionawr eleni.  

Rydym yn deall bod penderfyniad Wizz Air wedi'i yrru gan hinsawdd macro-economaidd 
cyffredinol a chyflwr heriol y farchnad hedfan masnachol, yn enwedig ar gyfer cwmnïau 
hedfan rhad. Mae llawer o gwmnïau hedfan wedi bod yn cynnig llai o deithiau a 
gwasanaethau ar draws Ewrop dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym o'r farn fod y cwmni 
hedfan wedi bod yn canmol y gwasanaeth a'r gweithrediad yng Nghaerdydd, sy'n gwneud ei 
benderfyniad yn fwy siomedig. 

Mae Prif Weithredwr a bwrdd y Maes Awyr, ochr yn ochr â chwmni daliannol y maes awyr a 
chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, yn dechrau gweithio trwy oblygiadau penderfyniad 
Wizz Air i dynnu yn ôl. 

O ystyried diddordeb parhaus eich pwyllgor yn y Maes Awyr, byddaf yn ysgrifennu atoch eto 
maes o law, wedi inni ddeall yr effeithiau yn well. 

Yn gywir, 

Tracey Burke 
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Newid Hinsawdd a Materion Gwledig 
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