Gotická cesta:
Cieľové miesto
Betliar
Budkovce
Čečejovce
Dobšiná
Hrhov
Hrušov
Jablonov nad
Turňou
Jaklovce
Koceľovce
Košice
Kráľovský Chlmec
Krásnohorské
Podhradie
Krompachy
Leles
Lipovník
Malé Ozorovce
Markušovce
Michalovce
Nižná Myšľa
Nižná Slaná
Oborín
Ochtiná
Plešivec
Roštár
Rožňava
Ruská
Slanec
Slatvina
Smižany
Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy
Stratená
Svinica
Štítnik
Tibava
Trebišov
Turňa nad Bodvou
Vinné
Vlachovo
Vyšná Slaná
Žehra

Cieľové body
rím.-kat. kostol, Múzeum/kaštieľ a anglický park (v zozname svet.
hist. záhrad)
neskorogotický kostol rím.–kat. najsvätejšej Trojice
ranogotický reformovaný kostol/ fresky – národná kultúrna pamiatka/

gotický kostol ev.c.a.v.
pôvodný ranogotický kostol Sv. Jána Krstiteľa rím.-kat. c.
kostol sv. Anny – gotický kostolík, pôvodne gotický kostol Panny Márie.

pôvodný gotický kostol r. k. c. Najsvätejšej Trojice
r. k. sv. Antona Pustovníka, pamätná izba dejín obce
gotický kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (e.c.a.v.)
Východoslovenské múzeum – Rodošto, Dóm sv. Alžbety
hrad ruina
Hrad/múzeum, obrazáreň, mauzóleum Krásna Hôrka, pôvodne
gotický kostol rím.-kat. c.
kostol sv. Jána apoštola ev.
premonštrátsky kláštor a gotický kamenný most sv. Gottharda
pôvodne románsky kostol r. k. sv. Jána Krstiteľa
r. k. sv. Márie Magdalény
kostol sv. Michala, kaštieľ a letohrádok Dardanely, gotický hrad
neogotická kaplnka sv. Antona Paduánskeho
kláštor s Múzeom archeologických vykopávok, Koscelek –
reštaurované základy ranogotického chrámu
pôvodne gotický kostol ev.c.a.v.
rím.-kat. kostol
pôvodne románsky kostol ev.c.a.v. goticky upravovaný
neskorogotický kostol a vodný hrad – ruina
gotický kostol ev.c.a.v.
neskorogotický kostol Nanebovzatia Panny Márie rím.-kat. c.
r. k. Povýšenia sv. Kríža, hrobka Istvána Dobóa
hrad - ruina
Gotický kostol Ku cti Nanebovzatia Panny Márie
kostol Povýšenia sv. Kríža
rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
kostol sv. Jána Krstiteľa
pseudogotický kostolík Sv. Augustína rímsko-kat. c.
románsko-gotický kostol nad obcou
gotický kostol e.c.a.v., vodný hrad – zrúcanina
r.k. kostol Nanebovzatia Panny Márie, chránený park
Andrássyovské mauzóleum, hrad, Vlastivedné múzeum
r.k. kostol Nanebovzatia Panny Márie
viniansky hrad, stredoveký kostol sv. Anny, Senderov – kostolík
pôvodne neskorogotický kostol ev.c.a.v.
neskorogotický kostol ev.c.a.v.
Kostol sv. Ducha, Spišský hrad, Spišský Jeruzalem

Vínna cesta:
Cieľové miesto
Bara
Borša
Čerhov
Černochov
Dvorníky
Hrhov
Hrušov
Choňkovce
Jablonov nad
Turňou
Kráľovský Chlmec
Malá Tŕňa
Malý Horeš
Malý Kamenec
Michalovce
Moldava nad
Bodvou
Orechová
Slovenské Nové
Mesto

Sobrance
Turňa nad Bodvou
Veľká Tŕňa
Veľký Kamenec
Viničky
Vinné
Trebišov
Zádiel
Zemplín

Cieľové body
románsky kostol reformovanej cirkvi
kaštieľ Rákocziho
obecná pivnica, dom tradícií
približne desať podzemných tokajských pivníc za dedinou
Múzeum tradičnej ľudovej architektúry, archeologické múzeum,
pivnica
travertínové dlabané pivnice
expozícia tradičnej ľudovej kultúry, vínne pivnice
pivnica
expozícia vínnej cesty, Granárium/stredoveká panská sýpka s vínnou
pivnicou – národná kultúrna pamiatka
pivnice
tokajské tufové pivnice
pivnice
obecný dom tradícií
Zemplínske múzeum
Múzeum vín Máté Laczkó Sepsiho
pivnica
oddychová zóna pri amfiteátri
Pivnica Tibava, prevádzka Sobrance
Turniansky hrad – ruina
tokajské tufové pivnice
hrad a vínna pivnica pod ním
súbor tokajských pivníc
Staškova pivnica, VINOPA – pivnica pána Pada
Vlastivedné múzeum
Verešova vinica s pivnicou
Župný dom

Železná cesta:
Cieľové miesto
Betliar
Dobšiná
Drnava
Gelnica
Herľany
Jasov
Kluknava
Košice
Krompachy
Kunova Teplica
Margecany
Medzev
Moldava nad
Bodvou
Nižná Slaná
Ochtiná
Opátka
Rejdová
Rožňava
Rudňany
Slavec
Slavošovce
Smolník
Spišská Nová Ves
Stratená
Streda nad
Bodrogom
Štítnik
Štós
Vlachovo

Cieľové body
kaštieľ a múzeum Betliar (SNM), areál bývalej železiarne – Nižná
Maša
Lanyiho huta, námestie, mestský úrad
(TP – liatinová konštrukcia schodiska, dedičná štôlňa, banský dom)
pozostatky železiarne, štôlňa
Banícke námestie, expozícia v múzeu
gejzír, Rankovské skaly
premonštrátsky kláštor, jaskyňa
Štefanská Huta – drevený most
Slovenské technické múzeum
areál železiarní
železiareň, zlievareň
Bujanovský cestný tunel (pôvodne železničný), Margecianska línia
hámor Slovenského technického múzea
kováčska vyhňa
TP – Etelka huta, súkromná mineralogická expozícia
expozícia v obecnej budove, expozícia pri Ochtinskej aragonitovej
jaskyni
Obecný úrad v areáli bývalej správy mediarskych hámrov
Kostol sv. Michala Archanjela
Banícke múzeum, Mária Baňa
areál ťažnej veže jamy Mier
pozostatky vysokej pece
tunel Slavošovce – Kopráš
budova banskej komory, Smolnícka huta
námestie baníkov
Penzión Šafrán – železiareň
železný železničný most – technická pamiatka, kaštieľ s hradbami
obecná radnica, (expozícia ŽC), vodný hrad, medený hámor
nožiarska dielňa rodiny Neumannovej
kultúrny dom, kováčska dielňa, mlyn (TP – Karlova huta)

