A Gubacsi hídtól indulva, Soroksáron, majd az M0 hídján át,
Szigetszentmiklósra érünk. A Taksony Vezér hídon átkelve, Dunavarsány és Majosháza után máris Ráckevén találjuk magunkat. Folytatva utunkat, érintjük Szigetbecsét és a Duna mellett
haladva, eljutunk a Tassi-zsiliphez és a Szigetfői Őrfához. Innen
visszafordulva, a következő megálló Makád, amitől északnyugatra Lórév található. Majd, újra Ráckevén keresztül, Szigetszentmártonba érkezünk.
A sziget települései számos rendezvénynek, kulturális fesztiválnak és gasztronómiai események adnak otthont, illetve kiváló horgász helyekkel, valamint nagyszerű vízitúra-ajánlatokkal, csónakbérlési lehetőségekkel is várják az ide látogatókat!
Meghívhatunk egy körre?
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Budapest, Gubacsi híd – Vízisport u. – Meddőhányó u. – Szi
getdűlő középső útja – Felső Duna sor – Vadvíz u. – Forster János u. – M0-ás híd – Szigetszentmiklós, Üdülő sor – Rév út – Bíró
Lajos u. – Rév sor – Ádám Jenő stny. – Taksonyi híd – Dunavarsány,
Nyárfás sor – Majosháza, Zrínyi u. – Rákóczi u. – Széchenyi sétány – Áporka, Sziget sor – Kiskunlacháza, Hattyú utca –Sellő u. –
Pihenő stny. – Ráckeve, Peregi Dunasor – Szitakötő u. – Lacházi út
– Árpád híd –József
Attila u. – Ady E. u.,
– Vörösmarty u. – Keszeg sor – Szigetbecse, Napospart sor
– Makád, Gyálai sor –
Ezüstpart – Tassi zsilip – (Tass) – Makád,
Ezüstpart – Gyálai
út – Táncsics u. – Kossuth L. u. – Lórév –
Dundity A. u. – (kitérő a kompkikötő
felé a Zichy-kápolnához) – Ráckeve, Bajcsy-Zsilinszky u. – Gábor
Áron u. – Hunyadi u. – Búza u. – Árpád u. – Kossuth L. u. – Tókert sor – Szigetszentmárton, Dunapart-Alsó u. – Nyárfa u. – Va
sút u. – HÉV állomás
A túra főként kis forgalmú aszfaltos közúton, kis részben murvás vagy földúton vezet.
Az útvonalhoz közeli tömegközlekedési kapcsolatok: H6-os
HÉV, Kunszentmiklós-Tass vasútállomás vagy lórévi kompátkeléssel az adonyi és pusztaszabolcsi vasútállomás.

A Ráckevei-Duna-ág nyugodt pihenőhelyet kínál a vízi sportok
és a horgászat kedvelőinek is. A Duna menti tanösvény a természet olyan csodáját tárja a látogatók szeme elé, mint a ritka
orchideafajokkal tarkított úszólápok.
A Csepel Autógyár Gyártmánytörténeti Múzeumában, az egykori gyárban készült teherautók, autóbuszalvázak és a gyár története tekinthető meg.
Innen pár perc sétára, a „Kalandgyár” is
izgalmas szórakozást
kínál magaslati kötél
pályáival, ketrecfoci
val, vagy épp a falmá
szóterem kihívásaival.
Minden év őszén
megrendezik a Sza
bacsi Napot. Programjában a gasztronómiai élvezetek mellett betekintést nyerhetnek a népi mesterségek fogásaiba, a nyitott portákon az őszi
termések kínálata várja a látogatókat.

A Csepel-szigeten csak fekvése szerint az utolsó, de gyönyörű
tájaival, hívogató vizeivel az elsők közé sorolható. Vizeiben megtalálható szinte minden halfaj, és Makád madárvilága is egyedülálló. A falu öreg temetőjében még láthatók a hagyományos
kopjafák, templomukban pedig az 1744-től vezetett egyházi
anyakönyvek. Hamarosan kerékpárosbarát kemping is épül.

A Csepel-sziget déli részén Pest megye egyik legrégebben lakott helye Lórév, közel a Duna fő ágához. A Duna árterében áll
a Zichy-kápolna. A kápolnát azon a helyen emelték Zichy Ödön
emlékére 1859-ben, ahol Görgey Arthur tábornok 1848-ban
felakaszttatta az árulónak tartott grófot. A község hűen ápolja szerb örökségét, jeles eseményei a Lórévi Színházi és Kulturális Napok,
ami a Magyar
országi Szerb
Színház és a
hazai szerb ki
sebbség egyik
l e g j e l e nt ő 
sebb eseménye, valamint
az augusztusi
Szerb Búcsú.

Emese Várispánság néven,12 hektáros területen újraalkottak
egy Árpád-kori települést, ahol korhű körülmények között szemléltetik a korai középkor varázslatos világát. A „szomszédban”
található a Családi Vadaspark.
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A ráckevei Savoyai-kastély, a barokk művészet hagyatékát őrző
egyik legértékesebb alkotás, amelyet a törökverő Savoyai Jenő
herceg építtetett.
A híd lábánál álló szecessziós városháza a millenniumra készült. Felújított tűzjelző tornyából gyönyörű kilátás nyílik a vidékre. A város nevezetes műemléke az1487-ben épített Boldogasszony-templom, amely az ország egyetlen gótikus stílusú
ortodox temploma. Állandó kiállítással várja vendégeit a Hajómalom Ipartörténeti Emlékhely és az Árpád Múzeum, amely a
térség régészeti emlékeit mutatja be. Sokéves hagyomány az
Országos Nemzetiségi Fesztivál, valamint
a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti
Vásár.
Jelentősek az évről-évre megrendezett templomi és kastély
koncertek, a Kisdunai Népzenei és Néptánc Találkozó (augusztus második felében), a szerb Nagyboldogasszony-templom
búcsúja (augusztus vége), valamint a Szent István-napi lampionos csónakfelvonulás.
A meleg vízű termálstrand (AquaLand) élménystranddal,
wellness világgal és szállás lehetőséggel is várja a vendégeket.
Ráckevétől nem messze, Szigetbecsén található André Kertész, világhírű fotóművész emlékmúzeuma.

Nevét Árpád fejedelem unokájáról kapta. A természeti környezet nagy része még ma is érintetlen, ezért emlegetik országszerte a falut horgászparadicsomként. A község területén található
a dr. Szelecsényi Zsigmond ártézi kút, a Darányi-kastély és sírkert is, amely a Nemzeti Pantheon része. De ide tartozik a Tassizsilip, a Szigetfői Őrfa
és a Rózsaszigeti horgásztanya és
kemping is.
A Ráckevei Duna-ágban szabad
strand áll a
fürdőzni vágyók és a széllovasok rendelkezésére.

A település egyik fő vonzereje a helyi szabad strand, ahol nyaranta a szórakozni vágyók sokasága táncol esténként. Külön
érdekessége a református templom, amit 1959-ben az akkori
hatalom templomépítési tilalmát kijátszva építettek, berendezéseit önkéntes felajánlásokból megteremtve, illetve a Polgármesteri Hivatalban található Szent Márton Mozaik, ami ez egyik
legnagyobb az országban.
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