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[área recreativa annexa al 'Jadín de Santos",
eg troba en el terme municipal de PENAGUILA,
provÍncia d'Alacant.

l*a singularitat d'aquest emplagament, es consti-
tuida pel "Jardín de Santos" una magnífica finca
amb grans arbres d'esp&cies abrents a la zona
com el teix i les magnólies, que envolten una
antiga mansió en perfecte ertat de conservació.
El jardí exi¡tent, d'estil romántic, rorprén al
visitant pel seu disseny, vegetació, pasrejos,
estancs adornats per forjats de ferro i cerá-
miques, estátues de Venus, cover amb un munt
d'estalactites i un laberint realitzat a base de
bardisses de teix i xiprers amb un gran cedre

central, que constitueix un magic racó al que
s'hi accedeix per un camÍ jalonat de centenaris
xiprers.

Annexe a aquest paradisíac jardí de ba¡ses,
fonts i romántiques ocelleries entre estátues de
Venus i laberints, Í'ha realitzat un lavabo en
pedra i unes barbacoes, acondicionant un área
amb taules i bancs on poder paÍsar el dia, dis-
frutant del magnífic clima d'aquesta vall i el seu
immes paissatge.

El poble de Penáguila con¡erva la bellesa del ¡eu
passat esplendor, amb algune$ granr caser pairall i restes
de portons amb ajustades talles de fusta i construccíó.

5ón llocs per a visitar: les runes del castell i el Portal,
tres muralles mores i els seus enciradors carrers i carre-
rons.

Entre els indrets que sobresorteixen destaca el descrit
"Jardín de fantos', la "Placeta de 5a1", "Resingle', el
proper "Safari Park d'Aitana'.

La seua Gastronomia e¡ diferencia per la "Pericana',
*l'Olleta', "la Sémola' i la *Borreta' que són plats
típics que podem tastar.

Celebrem les "Festes dels Fadrins'del 5 al 7 d'Ago$
amb romeria a I'ermita de Sant Roc, jocl i revetles
populars. Él 27 d'Agost tením la Mare de Déu del
Patrocini amb moros i cristianÍ, concuros de natació,
solta d'ánecs i cucanyes.

Per arribar al poble de Penáguila hem de situarnos a
Alcoi i prendre la carretera nacional 340 en direcció
Alacant per agafar la comarcal 785 que parffi per Beni-
fallim, fins a Penáguila, on trobarem indicat I'accés al
'Jardín de $antos*.


