Az iskola kapuján jobbra indulunk el a Rákóczi úton, amelyről kb. 200m múlva jobbra
bemegyünk a Rákóczi-várkert vasrácsos kapuján és egészen a Múzeum bejáratáig megyünk a
Vörös Toronyig (1.e.p.). Vissza megyünk a vasrácsos kiskapuig, jobbra fordulunk a főutcán
és a PT jelzésen haladunk. Kb. 100m múlva balra elfordulunk a Martinovics utcára. Ezen
megyünk egyenesen majd hamarosan átkelünk a vasúti átjárón. Tovább a Mandulás utcán
megyünk és az utca végén a szántóföld mellett haladuk. Előttünk a Mandulás dombon
felmegyünk a keresztig (csodálatos a kilátás). Lejövünk a dombról és elérjük a 37-es számú
főutat.
Itt fokozott figyelmet kérünk az esetleges autóforgalom miatt!
Itt csatlakozik be jobbról a P—jelzés, de mi továbbra is a PT tanösvényen haladunk.
Nemsokára elérünk a Gombos-hegyi pincesorhoz (2.e.p.). Bélyegzés után irány a kilátó:
nagyon szép kilátásban lesz részünk. A kilátót elhagyva a PT jelzésünk a Kulcsosháznál
vissza rátér a P—jelzésre és együtt megy Pogány-kútig. Innen már a P— jelzésen megyünk.
2,5 km múlva balról becsatlakozik a Z— jelzés, amely a P— jelzéssel együtt levezet minket
Komlóskára. A faluba beérve rögtön balra fordulunk és 60m után jobbra a kishídon átkelve
elérjük a Művelődési Házat (3.e.p.). Bélyegzés után kimegyünk a főútra, jobbra fordulunk
rajta (a jelzésünk itt P—és PT) és 100m után elérjük a Z—jelzést. Ezen megyünk tovább.
600m múlva jobbra letér a K+ jelzés.
Mi a Z— jelzésen folytatjuk tovább az utunkat. Végig megyünk a falun és a Ruszin park
mellett elhagyjuk a falut. Jó 5,5 km után érünk át Újhutára ahol az Emese Panzióban
(4.e.p.) bélyegzünk. Tovább visszafelé indulunk a K jelzésen amerről jöttünk és 100m múlva
a buszmegálló után balra elkanyarodunk. Rövid emelkedő következik és 2,5 km-t megtéve
érünk a Zsidó-rétre és itt balról becsatlakozunk az OKT K— jelzésre. Ezen jobbra és 1,5 km
után érünk a K+ elágazáshoz amely Komlóskáról jön. Innen 1,16 km után érünk el a Cifrakúthoz majd 90m múlva a K4 jelzés jobbra leágazik Hercegkútra, de mi a K— jelzésen
megyünk tovább Makkoshotykára. Beérünk a falu főutcájára, elfordulunk rajta jobbra és
200m után a kocsma mellett a Kultúrház udvarán találjuk az ellenőrző pontot (5.e.p.). Innen
megint a PT tanösvény jelzésen haladunk tovább a főúton Hercegkút felé és 250m múlva
jobbra letérünk egy kis közön (baloldalt vízmű ház elkerítve) majd 100m múlva balra
fordulunk. A kerítés mellett megyünk és 900m múlva elérünk egy telepített nyárfa erdőt.
Tovább egyenesen az erdő szélén. 100m múlva kiérünk egy rétre. Ezen keresztül és megint
100m múlva jobbra kanyarodunk a fák irányába. Elérjük a Hotyka patakot és egy kis fahídon
átkelünk rajta. Innen már látjuk Hercegkút szélét. Az erdő mellett megyünk és nemsokára
elérjük a Szilvás-kutat. Innen 600m múlva elérjük a főutat (itt jobbról becsatlakozik a K4
jelzés. Mi továbbra is a PT jelzésen haladunk és a faluba beérve a PT jelzés jobbra elmegy,
de mi a főúton megyünk tovább egyenesen de itt jelzésünk már nincsen. Addig megyünk míg
el nem érjük a P— jelzést a kulcsosháznál. Ezen balra fordulva a P—jelzésen megyünk.
Hamarosan elérjük megint a 37-es számú főutat.
Itt megint fokozott figyelmet kérünk az esetleges autóforgalom miatt!
A főúton balra fordulunk és a körforgalomnál körültekintően átmegyünk a másik oldalra. Itt
már beértünk Sárospatakra. Tovább egyenesen a Wesselényi úton haladunk a vasúti átjáróig.
Átmegyünk rajta és még mindig egyenesen tovább egészen a Rákóczi útig megyünk. A főúton
jobbra fordulunk és 700m múlva érkezük meg az iskolában levő célig.

